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SOVIETAI SPROGDINA MILŽINIŠKAS BOMBAS SOVIETŲ OKUPACINĖS PAJĖGOS PABALTIJYJE

Nei Berlyne, nei kituose poli
tinės įtampos sektoriuose Įtam
pa neatslūgsta. Sovietai, Rytų 
Vokietijos marionetinė vyriausy
bė ir vadinamosios Varšuvos 
pakto sovietų satelitinės vyriau
sybės savo paskutiniame pasita
rime, atrodo, bus apsisprendu- 
sios dar labiau įtempti politinę 
padėtį, kad bauginimo manev
rais priverstų Vakarų demokra
tijas nuolaidoms Berlyno klausi
mu. Ir iš tikrųjų, paskutinėmis 
dienomis ir Vašingtone, ir Lon
done jau girdimos minorinės gai
delės, peršančios derybų stalą, 
kur, esą, būtų galima tartis ir 
gal susitarti. Šios muzikos or- 
kestran šį pirmadienį įsijungė ir 
Chruščiovas, kuris, reikia many
ti, jau pradėjo justi vakariečių 
norą nusileisti...

Iš antros pusės, pasiruošimas 
ginkluotam susidūrimui tęsiamas 
ir vakarietiškųjų vyriausybių. 
Amerika siunčia apie 40.000 pa
pildomų karių į Europą, Pran

POLITINĖ ĮTAMPA VIS DIDĖJA. AMERIKA VEŽA KA
RIUOMENĘ Į EUROPĄ. SOVIETAI NESUSTOJA SPROGDI
NĘ VANDENILINES BOMBAS. POPIEŽIAUS TAIKOS APE
LIACIJA.

cūzijos daliniai, kurie šiuo me
tu laikomi Vak. Vokietijoj, esą 
būsią apginkluoti Jungt. Ameri
kos Valstybių atominiais gink
lais, Vak. Vokietijos vyriausy
bė sulaikė nemažus skaičius re
zervai! atleisti paruoštų karių ir 
šiandieną V. Vokietijos armija 
jau prašokanti 350.000 karių.

Nežiūrint Amerikos ir Angli
jos pasiųstų notų Sov. Sąjungai, 
kad ji sustabdytų atominių bom
bų sprogdinimus erdvėse, kas 
sudarą pavojų žmonijai, Chruš
čiovas nekreipia į tai jokio dė
mesio ir sprogdina vis didesnes 
bombas. Manoma, kad šiomis 
dienomis sovietai išsprogdins ir 
didžiausią jų mokslininkų paga
mintą 100 magetonų pajėgumo 
branduolinę bombą, nežiūrint į 
tai, kad radijavimas jau dabar 
esąs labai žymiai padidėjęs. Va
karuose, ypač Japonijoje, prisi- 
bijoma, kad radijavimo laipsnis 
gali pakilti iki to, kada jau bus 
tiesiogis pavojus žmonių sveika

tai, o gal net gyvybei.
Daugelis pasaulio protų, ypač 

neutraliųjų valstybių vadovybės, 
kreipiasi į abi rivalizuojančias 
šalis, kad nepasikarščiuotų ir 
neiššauktų atominio karo. Į tai
kos akciją vakar įsijungė ir Ro
mos popiežius Jonas XXIII, kal
bėdamas per radiją iš savo vasa
ros rezidencijos Castelio Gan- 
dolfo. Jis kreipėsi į visų kraštų 
vyriausybes, prašydamas visus 
klausimus spręsti taikiu būdu 
prie derybų stalo.

Iš Berlyno pranešama, kad 
nežiūrint visų komunistų užtva
rų, Rytų Vokietijos gyventojai 
visokiais būdais vis dar pra- 
sprunka į Vakarus.

Koki artimiausieji bus Chruš
čiovo ėjimai, šiuo tarpu gana 
sunku pramatyti, tačiau mano
ma, kad Berlyno klausimu jis 
politinę padėtį gali įtempti iki vi
siško kraštutinumo. Ar vakarie
čių nervai išlaikys, parodys ne
tolima ateitis.

Sovietų aktyvias karo pajėgas 
sudaro 18 karinių apygardų, dvi 
oro pajėgų apygardos — Maskva 
ii- Baku — ir trys armijų grupės: 
šiaurinė grupė — Lenkijoj, cent
rinė — Rytų Vokietijoj ir pietinė 
— Vengrijoj, šios armijų grupės 
visą laiką yra parengties būklėje, 
kaip buvo Berlyno ir Vengrijos 
sukilimų metu, kai tos armijos 
malšino sukilimą.

Sovietai turi keturis karo lai
vynus: šiaurės jūros, Baltijos, 
Juodųjų jūrų ir Ramiojo vande
nyno. Pagalbiniai laivynai yra 
Kaspijos jūroj ir Done. Be to, vie
na jūrų gynybos apygarda yra Le
ningrade.

Okupuotos valstybės — Estija, 
Latvija ir Lietuva — priklauso 
Baltijos karo apygardai, kuriai 
priklauso ir Karhliaučiauf>-Kali|« 
ningrado sritis.

Vyriausioji Baltijos karinės 
apygardos būstinė ir generalinis 
štabas yra Rygoje. Dabar vyriau
sias Baltijos apygardos vadas yra 
armijos generolas Pavel Batov. 
Jam talkina karo taryba, sudary
ta iš eilės kariškių ir Estijos, Lat
vijos, Lietuvos ir Kaliningrado 
srities komunistų partijos pirmų
jų sekretorių.

Mobilizacijos metu Baltijos ka
rinės apygardos vadas pasidaro 
Baltijos respublikų absoliutus 
valdovas. Tuo metu Baltijos res
publikų ministerial pirmininkai 
su visa respublikos civiline tar
nyba turi aklai vykdyti visus ka
rinės apygardos vado įsakymus.

Sausumos pajėgos Baltijos apy
gardoje sudaro 200.000 karių, ku
rių 46.000 tenka Estijai.

Valstybės sienų apsaugos vadas 
kartu yra valstybės saugumo ko
miteto KGB prie respublikinės 
ministeriu tarybos pirmininkas. 
Jis turi atitinkamos sovietinės 
respublikos ministerio teises, bet 
jis priklauso vyr. sienų apsaugos 
vadui gen. Įeit. A. Nikiforui, ku
rio būstinė yra Rygoje. Sienų ap
saugos daliniai sudaro apie 10.000 
karių, be to, dar yra MVD dalinių 
2.000 — 3.000, taip kad priskaitant 
karinius dalinius, kiekvienoje 
Pabaltijo respublikoje yra po 50.- 
000 — 60.000 sausumos rusų oku
pacinių pajėgų. Visi tie kariniai 
daliniai yra apginkluoti naujais 
ginklais ir motorizuoti.

Baltijos laivyno jūrų bazės yra 
Estijoj, Latvijoj, Lietuvoj ir Kali- 
nignrado srityje. Joms vadovau
ja viceadmirolas A. Orio! ir jo 

politinis patarėjas adm. S. Poču- 
pailo. Karo tarybon taip pat įeina 
Baltijos respublikų ir Kaliningra
do srities kompartijos sekretoriai.

Baltijos laivynas sudarytas iš 
šių vienetų: 10 kreiserių, 60 krei- 
serių-minininkų ir fregatų, 160 
povandeninių laivų, 200 greitųjų 
torpedlaivių ir povandeninių lai
vų naikintuvų, 2.000 lėktuvų ir 
daugelio pagalbinių laivų.

Pagrindinės jūrų bazės yra ke
turios: Baltisk (Piluva-Pilau), Lie
poja, Ryga ir Talinas. Be to, dar 
yra vadinamos operatyvinės ba
zės — Klaipėda, Paldisk ir kit.

Talino jūrų bazei vadovauja vi- 
ceadm. G. Abašvili, politinis pata
rėjas kontr. adm. E. Slivin. Tai 
bazei priklauso 20.000 karių. To
kiu būdu Estijoj stovinčios rusų 
okupacinės pajėgos sudaro išviso 
86.000 karių.

Iš Pabaltijo valstybių stipriau
siai okupuota yra Estija, nes ten 
kiekvienai dešimčiai estų tenka 
vienas rusas kareivis.

“TJt. L

PASAULIO OPINIJA 
PASMERKĖ

SOVIETŲ ŽYGĮ

Rugpjūčio 13 d. sovietams per
kino paskutinę vasarą prieš ra
šytojo mirtį, man pasakojo, kad 
rašytojas atrodė išsigandęs ir 
persekiojamas. “Jie nori iš ma
nęs išplėšti Nobelio premijos 
džiaugsmą, bet tas džiaugsmas vi
sada bus čia”, — rodydamas šir

" Kai praėjusiais metais mirė Borisas Pasternakas, didžiulė ” 
'; gedinčiųjų minia nepabūgo kelio i rašytojo laidotuves už Mas- ;; 
" kvos. Laidotuvių liudininkų minioje buvo ir amerikietė žur- “ 
“ nalistė Priscilla Johnson, laisvai šnekanti rusiškai, gyvenusi ” 
” Maskvos Metropolio viešbutyje, atidžiai sekusi paskutines " 
L sunkias rašytojo dienas. Sugrįžusi į Jungtines Amerikos Vals- L 

tybes, ji paskelbė savo įspūdžius iš Boriso Pasternako laido- L 
tuvių. Šioji vietomis graudi ir jaudinanti laidotuvių istorija “ 

“ mums, gyvenantiems Vakaruose, manifestuoja griežčiausios -■ 
-■ totalistinės sistemos negalią išrauti iš žmogaus kad ir pasyvaus -- 
-■ pasipriešinimo tokiai sistemai akstino. Tai sovietinės tikrovės 

fragmentas, nutylmas Kremliaus valdovų ir jų tribūnų.

din ištarė aną vasarą anam pran
cūzui Borisas Pasternakas.

AMPULĖS PASTERNAKUI
Apie poetą Peredelkine mes, 

gyvenusieji sovietų sostinėj, pa
tindavome vien iš pasakojimų tre
čiuoju asmeniu. Nutilus Nobelio 
premijos paskyrimo skandalui, 
tik labai retais atvejais bandy
davome pro Maskvos cenzorius 
prakišti žinias apie Pasternaką 
savo laikraščiams Vakaruose.

Vienok ir man teko pažinti ke
liolika vakariečių korespondentų, 
palaikiusių glaudų ryšį su rašy
to jum. 1960 m. gegužės mėn. 17 
d. vienas kolega telefonu man

Atėjus žiniai apie Olgos Ivins- tai Maskvoje taip ir aš po Dak- pranešė, kad Pasternakas, ištik- 
kaja areštą, New Yorke, — ja- taro Živago gerai žinomos istori- tas širdies smūgio, kovoja su inir- 
me tuo metu gyvenau, — buvo jos, vengiau atsilankymo min- timi. Ar negalėčiau parūpinti, — 
žiema. (Olga Ivinskaja: graži ties. Rašytojo nemalonumų šalti- klausė manęs balsas telefono ra-
blondinė moteris, Pasternako gy- nį sudarė ne tik sovietiniai jo gelyje, — aureomycino, o jei ne-
venimo ir darbo draugė, Laros “saugotojai”, bet ir vakariečiai, gaučiau šio vaisto, penicilino am- 
personažo priedangoj įamžinta norėję jam išreikšti simpatiją ir pūlių? Maskvos vaistinės neturė-
Daktare živago.) Paskutinį kartą admiraciją. Be policijos neprašy- jo šių vaistų ampulėmis, teturė-
ją mačiau 1960 m. birželio mėn., tos apsaugos, turėjo jis ir kitų jo tik tabletėmis, gi Pasternakui 
stovinčią prie Pasternako kapo “protektorių”: tarnatę, šunį Miš- būtinai reikėjo ampulių, nes vais- 
duobės. Galvojau, koks likimas ką, jauniausią sūnų Leonidą ir tų kita forma jam nebebuvo ga- 
laukia tosios moteries, kai Pas- temperamentingą Zinaidą, su ku- Įima beduoti. Paskubomis aš 
ternako laidotuvių dienos bus ne- ria 1931 m. jisai skandalingai su- kreipiausi į kitą man vienintelį 
išvengiamai praėjusios. Man atro- situokė. žinomą vaistų šaltinį — Jungtinių
do, kad niekas taip aiškiai nepa- Apie atskirus užsienio artistus, Amerikos Valstybių ambasados 
demonstruoja rusų žmonėse Pas- muzikus ir rašytojus, pasiryžu- gydytoją. Bet ir jis man negalė- 
ternako gyvos atminties, kaip sius nugalėti kliūtis ii- su juo su- jo padėti.
įvykiai po jo mirties. sitikti, Pasternakas vieną kartą Išaušus rytui, mano kolegai pa-

Išgyvenusi Maskvoje dvejetą šypsodamasis pasakė: “Juos ma- vyko gauti antibiotikų iš vienos 
metų, niekada nebuvau sutikusi tydamas labai džiaugiuosi.” Pri- vakarų valstybės ambasados. Tą 
Pasternako. Jam esant gyvam imdavo juos Pasternakas labai pačią dieną, vėliau, su juo susi- 
niekada neapsilankiau Peredelki- širdingai, su jais atvirai disku- tikau užkandžiaujant. Jisai ma
no kaime. Sąmoningai ar nesą- tuodavo laisvės ateitį Rusijoj ir nęs paklausė, ar aš siųsianti žinią 
moningai jaučiau: jei nuvykčiau savo santykius su krašto valdo- savo laikraščiui apie Pasternako 
tenai, ieškočiau jo figūros, ieš- vais. ligą. Atsakiau neigiamai. Bijo-
kočiau jo, išėjusio pasivaikščioti Paskutiniais gyvavimo metais jau, kad dėl didelio Pasternako 
sniego apklotan Rusijos kaimo žilagalvis poetas, konversacijai populiarumo Vakaruose, kores- 
pušynan. pasukus į Rusijos temą, šnekėda- pondentai, perdavę žinią apie ra-

Pasternakas buvo vienintelis iš vo labiau pesimistiškai. Tais me- šytojfb ligą, turės dieną naktį 
rusų rašytojų, drįsęs priimti Va- tais užsienio korespondentai pas- budėti prie jo namų, laukdami 
karų pasaulio korespondentus be tebėjo jame iki to laiko neegzis- naujų pranešimų apie ligos eigą, 
oficialaus leidimo; Nežiūrint to, tavusį bruožą — baimę. Vienas o tai mano supratimu trukdytų 
kaip ir kiti užsienio koresponden- prancūzas, atsilankęs į Peredel- gydytojams ir sudarytų nepato-

gumų jo šeimai. Mano draugas 
momentą susimąstė. Paskiau jis 
ištarė: “Jie mano, jog pasaulis 
turi žinoti”.

Ilgiau aš nebelaukiau. “Jais” 
supratau esant žmoną Zinaidą 
ir du poeto sūnus iš dviejų vedy
bų. Antra vertus, — galėjo būti 
ir Olga, kurios dvasia suteikė 
Pasternakui gražiausias gyvenimo 
valandas ir palengvino krizę po 
Nobelio premijos paskyrimo. Bet 
toji pati Olga buvo ir durklas 
Pasternako širdyje. Beveik šeše
tą metų (nuo 1948 iki 1954) ji
nai praleido koncentracijos sto
vyklose be jokio kaltinimo, išsky
rus jos artimą draugystę Paster
nakui. Baimė palikti ją be protek
cijos, o kartu ir meilė Rusijai, 
sulaikė rašytoją nuo apsisprendi
mo apleisti savo gimtąjį kraštą 
1958 m. audringo rudenio dieno
mis, kada komunistų partijos val
dantieji žmonės grasė jam trem
timi. Kaip ir visada, padedamas 
Olgos, jisai parašė laiškus Chruš
čiovui ir komunistų partijos spau
dos organui Pravdai, prašydamas 
atšaukti grasinimą. Visa tai pri
siminus, man pasirodė, jog Olga 
buvo tasai žmogus, kuris norėjo 
pranešti pasauliui anapus Rusi
jos, kad Pasternakas miršta.

Gegužės mėn. 30 d. po 10:30 
vai. vakaro Borisas Pasternakas 
mirė. Jo mirties valandos liudi
ninkų, išskyrus slaugę, nėra.

Ateinantį rytą aš pirmą kartą 
atvykau j Peredelkino. Buvo 
karšta beveik vidurvasariška die
na. Prie Pasternako vasarvietės 
augo obelys, jau apsipylusios 
rausva ir balta žiedų mase. Po 
kojomis kvepėjo žolė ir laukinės 
gėlės. Prisiminiau sakinį iš Dak
taro živago, Živago ir Laros mei
lės nuotykio išvakarėse. “Vienu 
kartu buvo jaučiamas visų gėlių 
kvapas, tarytum žemė visą dieną 
būtų gulėjusi be sąmonės, o da
bar — pradėjusi busti”.

Jau tada, kai mes žengėme dul
kėtu keliu į Pasternako vilą, pa
kelyje sutikome pirmuosius žmo
nes, grįžtančius iš atsilankymo 
pas mirusį. Vienas iš jų buvo so
vietinės literatūros senas vilkas

Konstantinas Postovsky, kaip ir 
Pasternakas dažnai išdrįsdavęs 
tarti atvirą žodį. Jį lydėjo litera
tūros kritikas Nikalojus Vilmont. 
Abiems atsisveikinimo vizitas bu-

Rytų Vokietijos komunistus įvyk
džius vienašališką smurto žygį 
(spygliuotomis vielomis uždarius 
Rytų Vokietiją ir R. Berlyną) 
dauguma pasaulio spaudos ir jvai-

vo tylus pasipriešinimo aktas. rūs radiofonai griežtai pasmerkė 
Su Pasternako jaunesniuoju komunistinės sauvalės aktą. “N.

Y. Times" pastebėjo, kad jau vien 
vokiečių masių bėgimas į Vaka
rus diskreditavo visą komunistinę 
sistemą. Pasauliui susidarąs keis
tas vaizdas, kai visas kraštas ko
munistų paverčiamas kacetu. 
Dienraštis pabrėžė, kad dar Leni
nas sakęs, kad kas turi Berlyną 
ir Vokietiją, tam atsidaro kelias 

’ į Europą. Lenino įpėdiniai dabar 
šarvuočių pagalba įsipareigoję 
gelbėti braškanti Rytų Vokietijos 
režimą. Britų “Daily Express” ir 
kiti laikraščiai iškėlė komunisti
nio režimo nepopuliarumą. “Daily 

su 
jie

broliu Aleksandru ir jo žmona 
valandėlę sėdėjau ant suolelio 
priešais rašytojo vilą. Mums be
sišnekant, keli vyrai liejo pomir
tinę poeto kaukę. “Borisas”, — 
pasakė Aleksandras, — “paliko 
daug nebaigtų darbų”. Praėjusių 
metų (1959) rugsėjo mėn. jisai 
parašė vaidinimo baudžiauninkų 
emancipacijos tema pirmąjį veiks
mą. Aleksandras patvirtino, kad 
jo brolis, žydas, seniai tapo kri
kščioniškos bažnyčios nariu. Tiks
lios perėjimo krikščionybėn datos 
jisai nežinojo. Pasiteiravau, kaip
bus laidojamas poetas. Gal jo kū- Mail” įsidėjo pasikalbėjimus 
nas bus nugabentas į rusų orto- Rytų Vokietijos bėgliais — 
doksų bažnytėlę, kurios kupolas pareiškė, kad bėgę ne dėl bado ar 
anapus naujai suartų laukų taip 
ryškiai
žmona, pražilusi moteris išblan- rius L. Hart pasisakė prieš sank- 
kusioj
žvelgė mane nuo galvos iki kojų, {tai kenktų zonos gyventojų ūkinei

spindėjo? Aleksandro

mėlynoj suknelėj, per-

“Jūs”, — jinai pasakė, — “esate 
labai naivi”. Ir jinai nusisuko.

VEIDAI TRAUKINYJE

Laidotuvės turėjo įvykti po dve
jeto dienų, ketvirtadienį birže
lio mėn. 2 d. 4.00 vai. p.p. Ofi
cialiai apie laidotuves nebuvo 
skelbiama. Tik du Sovietų Sąjun
gos literatūriniai laikraščiai (Li
teratūra ir Gyvenimas, Literatū
rinė Gazeta), — vienas iš jų bir
želio mėn. 1 d., o antras birželio 
2 d. — paskelbė sunkiai pastebi
moje vietoje tokius identiškus 
pranešimus: “Sovietų Sąjungos 
literatūrinio fondo valdyba pra
neša mirtį Boriso Leonidovičiaus 
Pasternako, rašytojo ir literatū
ros fondo nario, po ilgos ir sun
kios ligos mirusio gegužės mėn. 
30 d., ėjusio septyniasdešimt pir
muosius savo gyvenimo metus, ir 
reiškia užuojoutą mirusiojo šei
mai.”

(Tęsinys kitos savaitės 
“M.P.” laidoje)

nedateklių, bet dėl komunistinio 
režimo neapykantos. Komentato-

cijas sovietų zonos atžvilgiu, nes

padėčiai. JAV dienraštis “Chris
tian Science Monitor” pasisakė už 
jaunesnės kartos palikimą Rytų
Vokietijoje — girdi, jei jaunimas 
apleidžia zoną, tai jis paliekąs 
krašte tuštumą ir jį turėsią už
pildyti slavai, šveicarų spauda iš
kėlė tai, kad Vakarai esą pasi
tenkinsią popierinėmis notomis, 
protestais, o Jungt. Tautose Ber
lyno klausimą kelti neverta, pri
siminus kad ir Vengrijos atvejį.

Spauda ir radijai pabrėžė, kad 
su sovietais tegalima aiški, efek
tinga kalba ir jiems tegali impo
nuoti veiksmai. Stuttgarto radijo 
komentatorius dr. Klaus Mehnert 
pastebėjo, kad Maskva kitokios 
kalbos nesupranta. Suedwestfunk 
radijo komentatorius R. Gerdes 
skeptiškai pasisakė dėl derybų su 
sovietais. Jei Chruščiovas, girdi, 
grąsina išeiti iš konferencijos, 
kur būtų sprendžiami tautų ap
sisprendimo klausimai, tai tokios 
derybos negalės privesti prie re
zultatų. O tautų apsisprendimas 
— tai kertinis visų klausimų ak
muo.

1
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KAS BŪTU BERLYNĄ PRARADUS
I l

RAŠO: GEDIMINAS GALVA

!?©!L3®i!lSA 3SŽ
Žaidimas dėl vakarinio Berly

no jau pradėtas. Kauliukai išmes
ti. Vakarai ir Rytai aiškiai šiuo 
klausimu pasisakė. Visame poka
rio tarpsnyje pirmą kartą JAV 
tarė vyrišką žodį: Chruščiovo ul
timatumą, gautą Vienoje, atme
tame. Rodosi, jau bus pasibaigęs 
vakarietiškojo pasaulio skaldymo 
tarpsnis ir leidimas atskiras sri
tis priešui vieną po kitos paverg
ti. JAV ir vakariečiai, nors anglai 
ir nūnai yra patekę abejonių rū
kuose, rodo ryžtą ginti neapgina
mą vakarinį Berlyną. Bandymai 
sunkūs, jų pasėkos grėsmingos. 
Varginga dalia tų, kurie nori lokį 
už stimburio sulaikyti. Berlyno 
herbas — miesto ženklas, lokys 
su trumpu stimburiu, viduram
žiais sukurtas, nūnai žymi pavo
jingą vietovę, kuri yra priešo ap
supta. Vakariečių 11.000 vyrų yra 
neapginamoje saloje. Susikirtimas 
Berlyne reiškia tą patį, kaip įvy
kiai Sarajeve ar Dancige.

LEMTINGI SPRENDIMAI
Sunku tvirtinti, kuris sugreti

nimas vakarinio Berlyno su isto
riniais įvykiais yra tinkamiau
sias. Gal Žalgiris, gal Vorksla, kai 
Vytautas, pralaimėjęs mūšį prieš 
totorius ir praradęs tris ketvir
čius savo kariuomenės, vis tik su
laikė Tamarlano veržlą. Gal tur
kų apsuptoji Viena, bet ne Jean
ne d'Are žygis palaužti anglų vy
ravimą Prancūzijoje. Anie įvy
kiai kalba apie tiesiogines pasė
kas: priešo sulaikymą. Vakarinio 
Berlyno svoris yra neryškus. 2,3 
mil. gyventojų negali apspręsti 
istorinio vyksmo. Šnipinėjimo ir 
propagandos organizacijos lengvai 
iškeldinamos iš Berlyno. Tačiau 
niekas negali pakeisti vakarinio 
Berlyno išsigelbėti tūkstančiams 
iš rytinės Vokietijos komunistinės 
vergovės. Dar didesnės svarbos, 
Berlyno netekus, pasitikėjimo lū
žis vakariečiuose. Nuolatinis JAV 
užtikrinimas, kad vakarinis Ber
lynas nebus apleidžiamas, paža
do neištesėjus sukeltų neviltį. Nū
dienis nepasitikėjimas JAV, joms 
vakarinį Berlyną apleidus, taptų 
tiesiog gniuždinančiu. Jo pasėkos 
būtų šiurpios.

BERLYNĄ APLEIDUS...
Vakariečiai, apleidę Berlyną, 

sulauktų eilės neišvengiamų smū
gių, kurie turėtų būti žinomi Wa
shington™.

Pirmasis smūgis būtų paverg 
tųjų tautų laisvinimui. Ne tik pa
vergtosios tautos prarastų viltį iš
laisvinti, bet ir laisvėje esančios

pamažu imtų dairytis ir prisišlie- 
dinti, kad audros metu radus 
bent tariamą užuovėją.

Šiaurinio Atlanto santarvė im
tų braškėti. Mažosios tautos, ku
rios turi tiesioginį ar net netie
sioginį sąlytį su ■ sovietais, imtų 
pasitraukti iš santarvės ir dangs
tytis įtartinu bešališkumo skydu. 
Norvegija ir Danija greičiausia 
pasektų Švediją. Turkija, pake
lianti gniuždinančią karinę naštą 
ir pergyvenanti karinę diktatūrą, 
gali liautis ėjusi ištikimo sargo pa
reigas prie Dardanelių. Iranas, 
strateginė sritis, vargu liktų išti
kima vakariečiams.

Nors amerikiečiai net minties 
nenori prileisti apie vakarinės 
Vokietijos praradimą, tačiau, Ber
lyno netekus, gali būti padaryti 
netikėti posūkiai. Nereiktų, nu
stebti, kad socialistai, laimėję 
rinkimus, atgaivintų kanclerio 
Bismarko mintį ieškoti sutarimo 
tarp Vokietijos ir Rusijos. Vaka
rinei Vokietijai tereikėtų apleisti 
.Šiaurinio Atlanto santarvę, su
daryti nepuolimo sutartį su So
vietais, gauti maisto ir žaliavų 
iš komunistinių kraštų bei vilio
jančius pažadus vokiečius apjung
ti, vakarinė Europa liktų apnuo
ginta. A. Rapackio ir George 
Kennano mintis praverti rusam 
vartus į vakarinę Europą būtų 
įgyvendinta. Kas juos jungia, 
sunku pasakyti. Rapackis sukūrė 
planą Maskvos spaudžiamas, o 
Kennan?

VIENA IR MIUNCHENAS
N.S. Chruščiovas Vienoje vyku

siai pakartojo A. Hitlerio politi
nį žaidimą Miunchene. A. Hitle
ris, išsiderėjęs Čekoslovakijos su
dėtus, palaužė atsparumą visame 
krašte. Į jo rankas drauge su su
dėtais pateko ir Čekoslovakija, 
kuri nuo smūgio neatsigavo ir 
šiame pokaryje. Ji, iš vokiečių iš
silaisvinusi, netrukus pateko į 
Maskvos rankas.

Maskvos taktikai tiksliai numa
tė, kur vokiečiai atsidurs, netekę 
vakarinio Berlyno. Vakarinėje 
Europoje prasidės sąmyšis. Jo iš
davos bus jaučiamos visame pa
saulyje. Vidurio Rytuose iškiltų 
didesnių klausimų kaip Kuveitas. 
Tenykštė karinė santarvė CENTO 
vargu būtų verta cento. Turkija, 
Iranas atsidurtų naujoje grėsmė
je. Dar didesnį sąmyšį sukeltų 
pietrytinėje Azijoje, kurioje Lao
so klausimas laukia sprendimo.

Ne Berlyno istorinis aidas, ne 
vokiečių sostinės vardas, ne gar
sioji berlyniškio lokio povyza, ku
ri daro sunkų įspūdį, kaip ii’ pats 

Berlynas, bet pasitikėjimas JAV 
ir jų bendrais verčia vakariečius 
daryti sprendimą: mes pasilieka
me Berlyne. Mes manome, kad 
pastarojo karo narsuolis, atsar
gos gen. maj. Raymondas Hufftas 
teisingai apibūdino JAV prezi
dentą: “Kennedy vieninteliu Ber
lyno klausimu tikslingai pasiel
gė”.

JAV ir jų santarvininkų kieta 
laikysena sukūrė ypatingą padėtį 
ir iššaukė Rytinėj Vokietijoj nuo
latinį spaudimą. Sovietai vis gar
siau šneka apie ginklų panaudoji
mą.

Drg. I.

ARTĖJA DVYLIKTOJI 
VALANDA

Savo laiku buvęs Jungt. Tautų 
visuotino susirinkimo prezidentas 
Charles Malik, Libano atstovas, 
yra parašęs straipsnį “East, West 
and the Cold War”; kur primena 
agresyvaus imperialistinio komu
nizmo pavojus: 1) Per 42 metus 
komunizmas niekur nebuvo at
stumtas atgal, kur jis buvo įsi
stiprinęs; 2) Komunizmas ištisai 
dabar kontroliuoja trečdalį žmo
nijos; 3) Įvairiu stiprumo laipsniu 
jis yra įsiveržęs ir į du trečdaliu 
likusio pasaulio, taip, kad laisvės 
kova dabar vyksta toje dviejų 
trečdalių pasaulio pusėje, o ne ko
munizmo dominuojamuose plotuo
se; 4) Pagrindinis komunizmo sie
kimas — pasaulio sukomunistini- 
mas ir laisvės sunaikinimas — yra 
visiškai nepasikeitęs; 5) Geležinė 
Uždanga Europoje atrodo esanti 
stipresnė kaip bet kada kitados; 
6) Jau praėjo kuris laikas po sput- 
niko paleidimo, ir vakariečiai vis 
dar atrodo atsilikę.

Dr. Malik konstatuoja, kad gy
vename laikotarpį, kada yra su
keltos juodžiausios žmogaus aist
ros, kada dominuoja teroro ir 
keršto dvasia. Modernusis slibinas 
kasdien ryja žmones. Vakarų civi
lizacija yra apgulties padėty. 
Skepticizmo kirminas ją pačią 
graužia iš vidaus.

— Dėl to reikalingas galingas 
dvasinis atgimimas, — rašo dr. 
Malik. — Pavojuje yra daugiau 
kas negu taika. Atgimimas turi 
išjudinti ne vien atskirus indivi
dus, bet ištisas institucijas, ne 
vien vadus, bet ir plačiuosius 
sluoksnius. Patogaus snūduriavi
mo nuotaika turi būti sukrėsta.

Dr. Malik baigia:
— Esu įsitikinęs, kad neribotos 

galimybės — kaip materialinės, 
taip ir moralinės, — apginti lais-

KOVINGOS, DIRIGUOJAMOS 
NUOTAIKOS MASKVOS 

SPAUDOJE
Toliau tęsdama savo kampaniją 

prieš Vakarų tariamus “milita- 
ristus” ir “revanžistus” Maskvos 
spauda su “Pravda” priešaky nuo 
rugp. 28 pradėjo dėti ilgas tele
gramas, rezoliucijas, laiškus, ku
rie turį įrodyti sovietinių piliečių 
parengties būklę. Pagal partijos 
įsakymą visose, iš įvairių vietų 
prisiųstose rezoliucijose reikalau
jama pašalinti 2-jo pas. karo “at
gyvenas”, siekti visu ryžtingumu 
pasipriešinti naujam karui, kurį 
“rengią” vakarų militaristai bei 
provokatoriai. Kuo skubiau reika
lauja pasirašyti taikos sutartį su 
Ulbrichto marionetine vyriausy
be. Vienoje rezoliucijoje pasaky
ta: “nedrįskite paliesti tos res
publikos teritorijos, nes ... mes iš
daužysime jums dantis.”

“DĖMESIO, RAKETOS 
TIES REINU”.

Tokio pavadinimo pusės vai. il
gio propagandinį filmą pradėjo 
rodyti Maskvos kinuose. Čia vėl 
ryškiausiu būdu iškeltas tariamas 
Fed. Vokietijos ginklavimasis, 
agresyvumas, išaiškinta, kad spy
gliuotos užtvaros esąs tik Vakarų 
išradimas. Maskviečių publika pir
mą kartą filme pamatė kalbantį 
kanclerį Adenauerį, tačiau vietoje 
jo kalbos... stebi ties juo atsiran
dančią Adolfo Hitlerio šmėklą. 
Priešvokiškos, nukreiptos prieš 
Bonos vyriausybę, priešamerikie- 
tiškos ir iš viso prieš Vakarus nu
kreiptos nuotaikose pradėtos pla
čiu mastu skiepyti per spaudą, ra
diją ir visais kitais galimais bū
dais.

BĖGA J VAKARUS, ŽUDOSI, 
NENORĖDAMI GRĮŽTI Į 

“ROJŲ”.
Prancūzijon atvykęs sovietinis 

turistas, 46 m. amž. inž. Vsevolo- 
das Kravčenko Caen mieste nusi
žudė, iššokęs iš viešbučio ketvir
to aukšto. Paliktame laiške jis nu
rodė, negalįs sutikti su Sovietų 
Sąjungoje esančiomis politinėmis 
sąlygomis. Vakaruose pasirinko 
laisvę ir rytinio Berlyno operos 
dirigentas Horst Stein, neseniai 
buvęs Hamburge. Londono radijo 
pranešimais “sovietinės Vokieti- 

vę prieš vergiją, gyvenimo džiau
gsmą prie tironiją, žmogų — nuo 
to, kas nežmoniška, tiesą prieš 
melą ir tamsą, Dievą prieš velnią 
ir jo darbus. 

jos rojui” neseniai atsuko nuga
rą ir 40 uniformuotų “liaudies 
policininkų”, saugojančių užtva
ras Berlyne.

PROPAGANDA PRITARIA
SOVIETINEI LAIKYSENAI

DĖL BERLYNO
Lenkų valdinė propaganda visu 

smarkumu įsijungė į Maskvos ve
damą politiką Berlyno krizės po
žiūriu. Lenkų spauda su malonu
mu pastebi, kad Vakarai, nepai
sant “formalių” protestų faktiš
kai “pripažino” Berlyno padalini
mą ir R. Berlyno įjungimą į so
vietinę zoną. Dabar Gomulkos vy
riausybė jau skelbia, kad ir len
kai nemaža prisidėję sukelti da
bartinei Berlyno krizei.

MENKAS APRŪPINIMAS
Oderio-Neisės srityse leidžiama 

lenkų spauda nuolat skundžiasi 
menku gyventojų aprūpinimu 
maisto produktais. “Trybuna Pol
ska”, pvz., pranešė iš Ziegenhals 
miesto, kad dažnos žmonių eilės 
prie kepyklų.

SVAJONĖS PAKLIŪTI Į 
UŽSIENIŲ KRAŠTUS

Ligi 1957 m. lenkams turėjus pa
lengvinimų kelionės į vakarų 
kraštus, neseniai įvesti nauji ap
sunkinimai, ypatingai devizas kei
čiant. Vis dėlto 1959 m. 65.859 
lenkai gavo pasus laikinai išvykti 
į Vakarus, o 1960 m. tikiu laimin
gųjų buvo 63.698. Norėdami gau
ti pasą, lenkai priversti ne tik 
sumokėti dideles pinigų sumas, 
bet ir atlikti šimtus įvairiausių 
formalumų. Jie tiek ilgai užtrun
ka, kad net sportininkai nesu
skumba išvykti į numatytas rung
tynes užsienio kraštuose.

KASYKLŲ DARBININKAI 
DIRBA IR SEKMADIENIAIS
Radijo Bratislava pranešimu 

Ostravos srities kasyklų darbinin
kai, kuriems oficialiai darbo lai
kas buvo sutrumpintas, dabar jau 
turi dirbti papildomas valandas ir 
laisvais šeštadieniais ir vieną sek
madienį per mėnesį. Tai vykdoma 
pastebėjus atsilikimą anglių ga
myboje.

KOVA PRIEŠ KOLCHOZUS
Šių metų rugp. mėn. Prahoje 

susekta platinant slaptus lapelius. 
Juose reikalauta ūkininkams grą
žinti jų turėtus ūkius. Tik tuo 
būsią galima patikrinti geresnį 
gyventojų aprūpinimą. Tai pir
mas atvejis, kai po 1948 m. ko

munistinio perversmo Čekoslova
kijoje pulta kolchozinė sistema. 
Policija ėmėsi priemonių išaiškin
ti lapelių autorius, nesėkmingai 
iškratė visą eilę čekų spaustuvių.

PASISAKO PRIEŠ
BAŽNYTINES SUTUOKTUVES
Dienraštis “Vecerni Praha” ašt

riai puolė čekų poras, gausiai su
situokiančias Šv. Liudmilos baž
nyčioje. Komunistinis laikraštis 
pyksta, kiekvieną šeštadienį ste
bėdamas čekus, vestuviniais rū
bais atvykstančius į bažnyčią.
. . 1 ' >

KOVOJA SU “PARAZITAIS”
Panašiai kaip ir visoje Sovietų 

Sąjungoje, ii- Čekoslovakijoje pa
sirodo dažni spaudos pranešimai 
apie teisiamus “meno dalykų pre
kybininkus”, užsienio valiutos spe
kuliantus ir kitokius sukčius. Lai
kraščiai puola ii- “buržuazines 
gyventojų grupes”, kurios, girdi, 
siekia išparduoti vertingus akme
nis, brangenybes, kultūrinės rei
kšmės objektus. Visi jie, esą, ken
kia “socialistinei valstybei”, norį 
praturtėti...

IŠREIŠKĖ PASIGERĖJIMĄ
Ryšium su Berlyno krize ir jo 

burmistro, Willy Brandto veikla, 
jam raštą pasiuntė VLIKo Vykd. 
Taryba. Savo rašte Vykd. Tary
ba pareiškė pasigėrėjimą Brandto 
vadovaujamos kovos ryžtingumu 
už Berlyno teises, drauge ir už 
tautų apsisprendimo teisę berly
niečių ir kitų pavergtų tautų, ku
rioms priklauso ir sovietų oku
puotoji Lietuva.

PADĖKOS RAŠTAS
A. BERLEY, Jr.

Neseniai JAV valst. departa
mente baigus tarnybą Adolfui A. 
Berley, Jr. (pastaruoju metu jis 
buvo sekretoriaus pavaduot, tarp- 
amerikiniams reikalams), Lietu
vos charge d’ Affaires Vašing
tone Juozas Kajeckas jam pasiun
tė padėkos raštą. A. Berle, Jr., 
Lietuvos pasiuntinybės Vašingto
ne žiniomis, 1940 m., sovietams 
Lietuvą okupavus yra uoliai gy
nęs Pabaltijo valstybių reikalus 
V. departamente. Jo prisidėta Lie
tuvos fondus šioje šaly apsaugo
ti nuo okupantų pasikėsinimų. 
Raštas baigiamas šiai žodžiais: 
“Lietuvių tauta ir mūsų Pabaltijo 
kaimynai lieka tvirtai įsitikinę, 
kad galų gale turės laimėti mū
sų teisinga byla ir byla visų tau
tų, kurios siekia būti laisvos ir 
nepriklausomos.”

KAZYS JURGAITIS

PABĖGIMAS IŠ TAMSOS

Jau kelinti metai bolševikai 
varo smarkią propagandą prieš 
išvykimą iš Lietuvos. Ypačiai 
jiems skaudus Klaipėdos krašto 
gyventojų išvykimas į Vakarų 
Vokietiją, nes tokių išvykstančių 
atsirado daug. Pagal Maskvos — 
Bonnos sutartį jie turi teisę iš
vykti į Vokietiją. Maskvos mastu 
— tai smulkmena. Jeigu jie apgy
vendino rusais visą Karaliaučiaus 
sritį, tai keletas tūkstančių žmo
nių iš Klaipėdos krašto yra tik 
smulkmena. Be to, sudarydami su
tartį, sovietai pasitikėjo propa
ganda iš Vilniaus, kad ji įtikins 
“tarybinio rojaus” pranašumu ir 
išvažiuojančių bus mažai. Bet 
bolševikai apsiriko. Išvažiuoti, 
kad ir kaip betrukdoma, nori be
veik visi. Išvažiuoti pareiškimus 
duoda paprasti kolūkiečiai, dar
bininkai, medaliuotos melžėjos, 
ordenuoti traktorininkai, kolcho
zų “brigadyriai”, sovchozų skyrių 
valdytojai.

Sniečkui gal ne tiek nuostolis, 
kiek nepatogu. Taip “pas mus 
visko yra”, o visi stengiasi iš tos 
“gerovės” ištrūkti. Tuojau buvo 
paskelbta, kad esą yra specialių 
agentų, kurie klaidina žmones. 

Kad žmonės išvažiuodami klysta, 
esą apie tai rodo jų atsiųsti “Tie
sai” ii- kitiems laikraščiams laiš
kai. Tiesa, tų laiškų dauguma 
skamba taip “korektiškai”, kad 
net ir išsireiškimai artimi Zima
no ar Laurinčiuko mintims.

Nepamirštama nuolat paverkš
lenti, prikišant tautinį patriotiz
mą. Bedūšiai, girdi, tėvynės iš
sižada. Tie, kurie išvyksta į Ka- 
zakstaną ar Altajų, tai jie šitaip 
daro “partijai pašaukus, širdžiai 
paliepus”, o Vakaruosna išvyks
ta "išdavikai”. Nelogiška, bet už 
tai abiem atvejais “patriotiška”. 
O kurie jau išvažiavę į Vakarus, 
tai esą gailisi, kai kas net grįžta. 
Vaje, kaip ten, Vakaruose, mažai 
žmonės uždirba? O kiek daug be
darbių, o kokios mažos dedarbių 
pašalpos! Ir kaip viskas brangu! 
O svarbiausia — “diskriminacija”. 
Vokiečiai esą tokių nelaiko sau 
lygiais, tyčiojasi, stato prie sun
kiausių darbų, apgaudinėja...

Šių metų “Švyturys” Nr. 3 iš
spausdino pasakojimą ‘Pabėgimas 
iš tamsos”. Į “laisvę” iš “tam
sos” parbėgęs išemigravęs tūlas 
Evaldas Brinkmanas. Būdingiau
sia yra tai, kad Brinkmanas bai

gęs vidurinę mokyklą, tačiau sa
vo nuomonės pats neužrašė. Po 
pasakojimu taip ir parašyta: “E. 
Brinkmano pasakojimą užrašė A. 
Pro kopa vičius”. Antras dalykas: 
Brinkmanas, išvykdamas į Vokie
tiją, dirbo tekintoju, o “parbė
gęs” — mechaninių dirbtuvių 
viršininku (paslauga už paslau
gą!). Toliau, labai jau verksmin
gu tonu, bet visdėlto dalis teisy
bės: labai mažą bedarbio pašalpą 
jam Vokietijoje skyrė... O kaip 
gi dabar yra pavergtoje Lietuvo
je? Jeigu dirbi sezoniniu darbi
ninku durpyne, plytinėj, ar sta
tybose, tai penkis, šešis mėnesius 
padirbęs, visą žiemą turi “atos
togų” tik neapmokamų! Atleido 
iš įmonės dėl darbo stokos ar ki
ta ko, — skubėk jieškoti darbo, 
nes ne tik kad niekas bedarbių 
pašalpos nemokės, bet dar ap
šauks parazitu, nedirbančiu vi
suomenei naudingo darbo.

Brinkmano žmonai, baigusiai 
vidurinę mokyklą, pagal Brink
mano pasakojimą, Vokietijoje pa
siūlė tarnaitės vietą! O Lietuvo
je prieš mokslo metų galą skam
ba šūkis: “Abituriente, tavęs lau
kia kolūkio laukai!”... Jeigu su
manytum darbuotis sparnuočių ai’ 
raguočių fermoje, tai dar turėsi 
išklausyti ii’ ciklą paskaitų tuo 
klausimu ar net trijų mėnesių 
kursus. Kiti argumentai, dėl ku
rių Brinkmanas “bėgo” atgal, 
nors ir nerašyti, bet galima pa

tiems suprasti.
Žinoma, ne visi spausdinami 

laiškai yra prasimanyti, arba iš 
anksto užsakyti. Yra ir tikrai to
kių, kurie nusivylė į Vakarus at
vykę. Pažįstu bent trejetą tokių 
asmenų, kurie tikėjosi dar geriau, 
negu rado iš tikrųjų Vakaruose. 
Darbavosi vienas pilietis Klaipė
dos krašte viename rajone san
dėlio vedėju. Kaip atitinkantis 
šias pareigas ženklas — kieme iš
didžiai pūpsojo “Moskovičius”. 
Dėl išaugusio “autoriteto”, taip 
dabai- Lietuvoje vadinami išsišo
kę pilvukai, kostiumą siūdavosi 
pas siuvėją. Ir staiga sunūdo, su
žinojęs turįs teisę išvažiuoti, pa
bandyti laimę. Gabumų gi turįs! 
O gal čia dar geriau seksis? Ir 
galite įsivaizduoti, kaip ištyso 
veidas mano kaimynui, kai vokie
čiai nepatikėjo “lagerleiterio” ga
bumais, tuo labiau, kad jis beveik 
visai nemoka vokiečių kalbos. Ap
rašyti, žinoma, nepajėgsiu, bet 
įsivaizduoti galima ir tai, kas da
rėsi jo širdyje, kaip jis pirmą die
ną parėjo iš darbo nusidaužęs 
krumplius, bekraudamas į sunk
vežimį kažkokius įrengimus. Per 
mėnesį laiko neliko “autoriteto”, 
bet už tai sukietėjo delnai. Nete
ko girdėti, ar jis mėgino imtis 
žygių grįžti atgal, ar ne, bet jo 
straipsnis “Tiesoje” galėjo pasi
rodyti. Kitas, sakyčiau, nevykęs 
tautietis, matyti jau anksčiau 
mėgdavęs besaikį stiklelį, “nusi- 

linksmino” ir čia. Kaip visada 
tokiais atvejais, kalti visi, tik ne 
jis. Perėjo bent keliolika darbo
viečių, iššvaistė iš valdžios gau
tas pašalpas ir nutarė, kaip Lie
tuvoje kur kas geriau gyventi. 
Kaž kas jam anksčiau buvo pa
rašęs į Lietuvą, kad norėtų grįž
ti. Gavo laišką su reikalavimu 
smulkiai aprašyti, dėl ko nori 
grįžti. Čia jis kreipėsi j mane, 
nes pats beraštis. Aišku savaime, 
kad tie jo atsakymai būtų sudėti 
į ilgiausią verksmingą “laišką iš 
Vakarų Vokietijos” ir patalpinti 
spaudoje. Prisipažinsiu, parašiau 
trumpai ir bešališkai, tačiau ma
nau, šituo atveju “Tiesa” argu
mentais nepasinaudojo.

Kaip sutinkami ir įkurdinami 
Vakaruose atvykę iš Sovietų fi
gos piliečiai — čia turbūt visiems 
žinoma ir aišku. Apie tai nėra ko 
rašyti. Kiekvienam greitai parū
pinama darbo, nors geresnio buto 
kartais reikia ir ilgiau palaukti. 
Galima dai’ pridurti, kad tai da
roma ne propagandos tikslu, čia 
darbo užmokestis geras, bedar
biams mokamos pašalpos. Religi
nės organizacijos naujai atvyku
sius taip pat šelpia.

O kaip įsikuria grįžę į Lietu
vą iš Argentinos. Urugvajaus ar 
Brazilijos? Nors jokių organiza
cijų, kurios rūpintųsi darbu ar 
pašalpa nedarbo atveju nėra, bet, 
reikia pripažinti propagandos su

metimais, valdžia naujai atvyku
sių nekiša į kolchozus. Dedamos 
visos pastangos juos įkurdinti 
mieste. Partijos komitetai Kaune 
ar Vilniuje įsako kurio nors fab
riko direktoriui priimti į darbą, 
šiaip taip suranda valdiškame 
name vieną kambarį su bendra 
virtuve ir tik po to jau palieka 
savarankiškai kurtis. Gal kai kam 
atrodytų, kad vieną kambarį ir 
darbą surasti, tai dai- mažai? Oi, 
daug! Gauti butą valdiškame na
me, pereitais metais buvo galima 
tik juodu keliu už 5.000 rublių. 
Ir pasakysiu, kad miesčionys 
“amerikonams” pavydi už taip pi
gų gyvenamo ploto išgavimą. Bet 
tas pavydas pereina į užuojautą 
po to, kai “amerikonai” gauna 
pirmą algą ir su ašarom akyse 
mintimis suskaičiuoja išlaidas, 
palygindami jas su saujoj su
spaustu uždarbiu. Girdėjau, tur
būt, anekdotą, bet įdomų. Fabri
ke “amerikonas”, paklaustas var
do, atrėžė: “Durnius”! •— “Kaip 
tai Durnius”? — “Ogi paprastai: 
krikštytas esu Jonu, paskui ru
sai Ivanu vadino; nuvažiavau į 
Ameriką — Džonu, o kai vėl grį
žau į Lietuvą, tai su kuo besikal
bu, visi sako — “durnius”.

Išvažiavę iš Klaipėdos krašto 
šimtais, iš “tamsos” tegrįžta vie
nas kitas, o sugrįžę “amerikonai”, 
kiek teko kalbėtis, pėsti bėgtų at
gal į “tamsą”. Deja, sovietiniuo
se įstatymuose tai nenumatyta.
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AKADEMINIS 
SAVAITGALIS

(REPORTAŽAS)

“Ar dar toli?” — pasigirsta ne
kantrus, dažnai kartojamas, jau
nos fuksės klausimas. Ir neužilgo 
gauna teigiamą atsakymą, kai su
stojusio automobilio ūžesį pakeitė 
jūros ošimas, štai pasiekta vieta, 
kuri Sydnėjaus studentams jau 
tapus tradicinė, kaip ir pats sa
vaitgalis, vadinamas “Akademi
niu Savaitgaliu”, kuris jau treti 
metai rengiamas per atostogas po 
antrojo trimestro, šis savaitgalis 
visada suvilioja daugumą akade
minio jaunimo, kad atsikvėptų 
prieš sunkiausią metų trimestrą. 
Šiais metais jame dalyvavo 19 
studentų ir 17 studenčių, tarp jų 
— nemažai fuksų-ių, o taip pat 
ir svečių iš Canberros, Geelongo 
ir Melburno. Sekantį vakarą paty
lomis įsimaišė dar vienas svečias 
ir pasirodo, kad Adelaidė patį sa
vo pirmininką atstovauti atsiun
tė. N

Beveik visi rinkomės jau penk
tadienio vakarą ir, apsikrovę pun
dais, vikriai leidomės šimtu laip
tų į pakalnę, kur yra mūsų gra
žioji vasarvietė. Čia maloniai pa
sitiko mus pirmininkė kol. Elvyra 
Stankevičiūtė, pluoštu popierių 
nešina. O tatai, pasirodo, buvo nu
rodymų sąrašai, kaip praleisti sa
vaitgalį. Viskas labai įspūdingai 
atrodė, nes planai tikrai gerai pa
ruošti, atsižvelgiant į visas smulk
menas. Valgių gamybos procesas 
paskirstyta iki paskutinės detalės,

ŽINIOS
ADV. GRAŽINA BIVEINYTĖ, kurios įdomus ir naudingas 

straipsnis turto palikimo klausimu buvo atspausdintas “Mūsų 
Pastogėje”, jau kurį laiką gyvena Sydnėjuje. Kol. Biveinytė 
studijas baigė Australijos Nacionaliniame Universitete, Can
berroje.

• *
MELBURNIŠKIS STUDENTAS KAROLIS KAZLAUSKAS 

per paskutiniąsias atostogas du kartus atsilankė į Sydnėjų. Pir
mąja proga atstovavo Melburno universitetą Australijos “Inter- 
varsity” bokso turnyre. Sekantį kartą atvyko į Spaudos Balių. 
Abu kartus Karolis apsistojo pas lietuvius kabramatiškius — 
Irenos Pauliukonytės tėvelius.

★

SYDNĖJIŠKIS HENRIKAS ANTANAITIS, išvykęs studi
juoti šv. Kazimiero kunigų seminarijon Romoje, mokslo metų 
pradžiai pasivėlavo. Paskutinėmis žiniomis pirmuosius savo stu
dijų metus baigė sėkmingai ir atostogoms buvo išleistas pava
žinėti po Europą.

★

SYDNĖJAUS EGZILŲ SKAUTŲ OLIMPIADOJE, įvyku
sioj rugsėjo 2 d., lietuvius skautus atstovavo keturi studentai: 
G. Kišonas, M. Mauragis, R. Miniotas ir V. Stašionis. Iš šešių 
egzilų skautų tautybių grupių šis ketvertukas iškovojo ketvir
tą vietą. Gaila, kad lietuviams skautams apie tai buvo pranešta 
pavėluotai ir daugiau atstovų nepavyko nusiųsti.

★

MEDIKAS GERUTIS KIŠONAS įvedė balių šventimo nau
jenybę į lietuvių tarpą. Savo 21-jų metinių sukaktį atšvęsti su
kvietė kolegas draugus pas save į namus. Tai nėra nuostabu, 
bet kai pagalvojama, kad jis gyvena Straude, vien sydnėjiš- 
kiams reikėjo važiuoti 150 mylių į vieną galą. Tolimiausias sve
čias sukorė 400 mylių, artimiausieji — po 50. Australijoj toks 
įvykis yra tik pirmas, o Lietuvoj — neįmanomas.

★

IŠ ADELAIDĖS GIRDĖTI, KAD TEN STUDENTAI VEIK
LŪS, tik neprisirengia į spaudą aprašyti savo darbų. Pernai, 
nors per daug irgi “Studentų žodžiui” nerašė, bet vis karts nuo 
karto būdavo straipsnis iš Adelaidės, o filisteriai visi buvo apra
šyti. Nejaugi šiais metais ir filisterių nebuvo? “S.Ž.” redakto
riai tikrai man tvirtina, kad pasiilgo adelaidiškių koresponden
cijų.

★

BAIGIATNT šį KARTĄ TRUMPĄ KRONIKOS SKYRE
LĮ, norėčiau palinkėti daug sėkmės naujai išrinktos CENTRI
NĖS VALDYBOS PIRMININKUI KOL. VYTAUTUI ŠALKŪ- 
NUI ir jo valdybos nariams. Ši valdyba ruošia Vl-tą A.L.S.S. 
suvažiavimą Geelonge.

Rodai
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PRIEKYJE MATOME LIETUVĮ HELMUTĄ BAKAITĮ, 
kuris Sydnėjaus gimnazijų “Hamleto” pastatyme atliko 

svarbiausiąją rolę.

pradedant vyriausia virėja kiek
vienam valgiui, priskiriant ir pa
valdinius, ir baigiant pastaba 
kaip virti vandenį (mat pereitais 
metais patirta studenčių virtuvės 
gabumai!). Viskam buvo paskir
ti vadovai; net ir sportas nepa
liekamas mėgėjams, o turi vadovą, 
kuris nieko nelaukdamas tuoj pat 
išsitraukė dar pluoštą popierių, 
kur buvo išdėstyta, kam šokti į 
aukštį, kam į tolį, kas bėgs ant

kojų, kas ant rankų ir t.t. Taip 
pat jau pirmomis minutėmis teko 
nugirsti, kad yra skiriamos ir do
vanos už įvairius užsitarnavi- 
mus! Čia ir paaiškėjo, kad sa
vaitgalis bus rimtai organizuotas.

Pirmas vakaras, tema “Nususu
sių Ekscentrikų Vakaras”. Tatai 
buvo staigmena ir kiekvienas te
turėjo valandą laiko susigalvot ką 
nors ypatingo ir apsirengti. Ka
dangi niekas neatvažiavo pasiruo
šęs, tai buvo įdomu pamatyti
studentų originalumą ir sugebėji
mus vartojant paklodes, dekius 
ir pan. Visiems smarkiai ruošian
tis, neužilgp atsirado nemažai 
ekscentrikų, su tikrai įdomia ap
ranga, o tam skirta komisija, va
karui įpusėjus, jau išrinko origi
naliausius mergaičių ir vyrų ap
sirengimus. Premijos atiteko kol. 
Danai Bajelytei ir kol. Ridui Dau- 
kui.

Kitą rytą tuoj po pusryčių jau 
paragavom organizuotos progra
mos. Visą rytą vyko sporto var
žybos, įvairiose sporto šakose, 
pravedamos paskirto sporto vado
vo kol. R. Daukaus. Vyrai žaidė 
tinklinį, čižiką, stalo tenisą, šoko 
į tolį ir mėtė rąstus (vietoj dis
kų!); mergaitės tuo tarpu išban
dė inklinį ir net su susijaudini
mu sužaidė stalo teniso turnyrą.

Pasisotinus skaniais pietumis, 
visi buvom kviečiami dalyvauti 
diskusijų popietėj. Referatą skai
tė kol. dr. V. Doniela. Jis palietė 
temą, kuri, atrodo, dar mūsų stu
dentų tarpe nėra niekados judin
ta, būtent “Psicho-analizė: auto
ritarinė ir savystovi asmenybė”. 
Čia prelegentas pateikė keletą 
minčių, liečiančių dvi skirtingas 
žmonių asmenybes — vieną, kuri 
linkus pasiduoti bet kuriam auto
ritetui, o antrą, kuri nesivado
vauja niekeno autoritetu ir pri
klauso grynai nuo savęs. Autori
tarinė asmenybė bando primesti 
kitam savo autoritetą, tuo tarpu 
kai savystovi asmenybė yra dau
giau tolerantiška kitom nuomo
nėm. Pažvelgus į istoriją, galima 
pastebėti atskirų tautų palinkimas 
vienam ar kitam iš šių dviejų 
kraštutinumų, šios mintys buvo 
plačiau diskutuojamos, daugelio iš 
susirinkusių tarpo.

šios dienos, šeštadienio, pro
gramą užbaigti buvo skirtas lau
žas. Tačiau, per vakarienę pas
kelbta dar viena staigmena: esą, 
pakeliui į laužavietę net trijose

(Nukelta į 4 psl.)

NAUJA CENTRINE 
VALDYBA

Rugpjūčio 16 d. į Melburno 
universiteto Union House susi
rinko per 30 lietuvių studentų 
perrinkti Centrinę Valdybą, kas 
ir buvo padaryta.

Per tą patį susirinkimą kol. 
A. Fišeris pasiūlė įvairių pakei
timų esamam studentų S-gos 
Statute, bet susirinkimas nutarė 
jo pasiūlymus atidėti iki metinio 
studentų suvažiavimo Geelonge, 
kai galės visi A.L.S.S. nariai pa
reikšti savo nuomones.

Naujos C.V. sudėtis: Vytautas 
Šalkūnas — pirmininkas, Ina 
Celnaitė — vice-pirmininkė, Ka
zys Zdanavičius — sekretorius, 
Rimgaudas Sližys — iždininkas 
ir Antanas Fišeris — ryšininkas.

Sekretoriaus adresas: K. Zda
navičius, Newman College, Uni
versity of Melbourne, Vic.

R.C.J.

“MLCTAS”
Sydnėjiškiams jau teko dienraš

čiuose ir kitur pasiskaityti ir su
žinoti apie N.S.W. Mokslo De
partamento suruoštą "mokslo sa
vaitę”.

šią savaite oficialiai pradėjo 
“Hamleto” spektaklis, statytas po 
atviru dangum Sydnėjaus didžia
jame Hyde Parke. “Hamleto” iš
traukas vaidino valdinių gimnazi
jų išrinkti moksleiviai — moks
leivės. Į šią grupę lietuvis gimna
zistas Helmutas Bakaitis ne vien 
pakliuvo, bet buvo išrinktas vai
dinti vyriausią rolę — patį Ham
letą.

Atsižvelgiant į kitus artistus, 
tinkamesnio tai rolei už Helmutą 
Bakaitį nebuvo. Silpniausias iš pa
grindinių artistų buvo Karalius 
Klaudijus. Polonijus, nors labai 
stengėsi, turėjo vieną iš sunkiau
sių uždavinių: jaunam gimnazis
tui išpildyti ekscentriško senio 
rolę nėra lengva. Rezultate jis 
pateikė jaunesnį tipą, nei turėjo 
duoti.

Didesnį dėmesį atkreipkime į 
patį Hamletą •— mūsų Helmutą. 
Pradžioje, australiškai išsireiš- 
kus, jis buvo “shaky”, bet su 
kiekvienu sakiniu ir judesiu ėmė 
stiprėti. Helmuto balsas buvo vi
sai geras: nesijautė jokio naujo
jo australo akcento ir protingai 
jis naudojo mikrofonų pagelbą. 
Nors judesiai nevisi buvo geri, 
tačiau čia daugiau režisoriaus kal
tė, o ne Helmuto.

Apskritai Helmutas davė gerą 
ir originalų Hamleto tipą, nors 
teko vaidinti tik ištraukas, o ne 
ištisą vaidmenį, H. Bakaitis turi 
artistinių sugebėjimų, kuriuos jis 
po truputį turėtų lavinti, nors 
atsižvelgiant, kad Helmutas dar 
tik lanko gimnaziją, skubintis 
gal ir nėra reikalo...

PADĖKA
Sydnėjaus Studentų Valdyba 

nuoširdžiai dėkoja centr. Sydnė
jaus Lietuvių Namų Tarybai už 
parūpinimą maisto Akademiniam 
Savaitgaliui. Ypač nuoširdus ačiū 
p. Radzevičienei už puikų maisto 
paruošimą.

Syd. Stud. Valdyba

PRANEŠIMAS
Š.m. rugsėjo mėn. 23 d. 7 vai.

v. Centr. Liet. Namuose Sydnėjuje 
yra ruošiamas diskusijų vaka
ras, tema “Mokslas iššaukia ne
pasitenkinimą”. Bus 6 prelegen
tai: 3 kalbės už ir 3 prieš, kiek
vienas ne ilgiau 10 minučių. Visi 
kolegos prašomi dalyvauti.

Valdyba

PAMINĖJO PROF. K. BIELIUKO 
60 M. SUKAKTĮ

Rugp. 26 d. Lietuvos spauda, 
radijas paminėjo prof. dr. K. Bie- 
liuko 60 m. sukaktį. Jis yra pa
rašęs apie 40 mokslo darbų ir pa
gal “Tiesą” (202 nr.) gali būti 
pagrįstai laikomas Ežerotyros mo
kslo pradininku ir organizatoriu
mi Lietuvoje. Akademikas K. Bie
liukas 1959 m. buvo priimtas į 
kom. partijos narius. Ligšiol jis 
eina geologijos ir geografijos in
stituto direktoriaus pareigas.

MŪSŲ BAIGUSIEJI

VYTAUTAS INKRATAS — B. COM.

VYTAUTAS INKRATAS š.m. 
balandžio mėn. įgijo "Bachelor of 
Commerce” diplomą.

Gimė 1926 m. gegužio 22 dieną 
Kybartuose. Gimnaziją baigė Vo
kietijoj — Kasselyje. Į Australiją 
atvyko 1949 metais.

1953 metais įstojo į Sydney 
Technical College — komercinę 
mokyklą. Tais pačiais metais su
sipažinęs su Gražina Rūšaite, ją 
vedė. Kelių metų laikotarpyje, 
įsisteigus naujam University of 
Technology, toliau tęsė Komerci
nio mokslo studijas.

Mokslas nebuvo lengvas, nes V. 
Inkratui teko dienomis dirbti, o 
vakarais paskaitas lankyti — stu
dijuoti. Be to, ir šeimos skaičius 
pamažėle augo. Tačiau, žmonai 
Gražinai moraliai jį remiant, Vy
tautas užbaigė penkių metų kur
są ir 1958 metais įgijo “Diploma 
of Accountancy”.

Tuo mokslas Vytautui dar nesi
baigė. Savo užsispyrimu ir nepa
prastu darbštumu jis toliau tęsė 
studijas University of N.S.W. 
1960 metais jis įgijo dar vieną

ALGIRDAS STANKEVIČIUS — STASA — B.A.

Gimė 1940 metais birže
lio 27 d. Vilniuje. 1944 
metais su tėvais pabėgo j 
Vokietiją. Apsistojęs Flen- 
sburge, pradėjo lankyti 
vaikų darželį ir pradžios 
mokyklą. Vėliau persikėlė 
į Hamburgą, iš kur 1950 
metais atvyko į Australiją.

Naujame kontinente iš 
pradžių gyveno Waga Wa- 
ga, N.S.W., vėliau Bath- 
urste ir galutinai apsistojo 
Sydnėjuje. Pradžios moky
klą baigė Auburn West 
Public School.

1952 metais Algis įstojo 
į Parramatta Intermediat 
High School, kuri vėliau 
pasivadino Macquarie 
Boys’ High School. Gim
naziją jis baigė pirmuoju 
mokiniu 1957 metais, ga
vęs titulą “dux of the 
school”. Tai nestebėtina, 
nes per brandos atestato 
egzaminus gavo 5 A’s ir 
I-mos klasės honours geo
grafijoj. 

Gavęs mokytojų koledžo sti
pendiją, 1958 metais kol. Stasa 
įstojo į Sydnėjaus universiteto 
humanitarinių mokslų fakultetą. 
“Nekrisdamas” nė vienais me
tais, Algis Stasa baigė tris geo
grafijos kursus, tris ekonomijos, 
du senovės istorijos ir vieną filo
sofijos, šiais metais įsigydamas 
Bachelor of Arts diplomą.

Šiuo metu Algis nestudijuoja, 
nes dirba Commonwealth Census 
Bureau. Kitais metais žada vėl 
pradėti gilinti studijas pedagogi
kos srity.

Įgijęs “Diploma of Education”, 
planuoja jis mokytojauti N.S.W. 
gimnazijose.

Kolega Algis Stasa dėl savo kuk

diplomą, šiame krašte žinoma kaip 
“Degree in Bachelor of Com
merce”.

Vytauto darbas ir Gražinos pa
galba savo vyrui gali būti gra
žus pavyzdys ir kitiems.

Iš akademinės pusės reikėtų 
paminėti, kad V. Inkratas nė vie
nais metais “nekrito” ir mokslą 
baigė labai gerais pažymiais, kas 
neįprasta tik vakarais studijuo- 
jautiems.
Šiuo metu p.p. Inkratų šeimą su

daro penki asmenys: jiedu, dvi 
dukrytės ir vienas sūnus. Vytau
tas tiki, kad jo vaikučiams ne
teks vakarais taip vargti, kad kad 
jam teko.

Užklausus Vytautą, ar žada ką 
toliau studijuoti, atsakė, kad kol 
kas nežinąs, bet gal kartais teksią 
pagalvoti.

šiuo laiku, mokslo įkarščiui pa
sibaigus, p. Inkratas taip pat da
lyvauja bendruomenės veikloje. 
Įgytasis laipsnis atitiko ir jo ei
nančiom pareigom: V. Inkratas 
tvarko Bankstowno “Dainavos” 
namų iždą. V.B.

lumo ir nedrąsumo mažai bendra
vo su lietuviais studentais, bet 
lietuviškai nepamiršo. Jo mėgia
miausi draugai buvo ir liko kny
gos. Jo namų bibliotekoj pastebė
jau įvairiausių knygų: religinių, 
istorinių, politinių, ekonomijos 
ir t.t.

Laisvalaikius Algis praleidžia 
sportuodamas golfą ar sekdamas 
europietiškų futbolą. Vienas iš jo 
mėgiamiausių užsiėmimų — ast
ronomija. Algis turi savo telesko
pą, kuriuo pagalba jis studijuoja 
žvaigždynus ir, be to, priklausąs 
.Sydney Amateur Astronomy Club.

Nedaug turim tokių rimtų vy
rukų mūsų tarpe.

R.C.
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STUDENTU ŽODIS
I

NERVŲ KARAS ORO
BANGOMIS

AKADEMINIS 
SAVAITGALIS

(Atkelta iš 3 psl.)

vietose yra paslėpto turto. Pateik
ta trys mįslės, kurias išsprendus 
galima bus surasti šį turtą. Taigi 
prie laužo susirinko kai kurie jau 
žymiai praturtėję. Laužą gerai 
įliepsnojus žibalo pagelba, sma
giai nuskambėjo lietuviškos dai
nos, buvo sekamos pasakos ir pra
vedami žaidimai. Laužui prigęsus, 
pamaži traukiam pajūrin į kabi
nas, kur studentai išsiskirstė į 
kelis būrelius ir matyt dar vis 
nuo popietės rimtai nusiteikę, už
vedė naujas diskusijas įvairiomis 
temomis, paįvairinant jas anek
dotais.

Kaip visada, sekmadienio ry
tą, dar saulei nepatekėjus, stro
pi valdyba vertė visus iš lovų, kad 
rengtųsi į bažnyčią ir nors ne vi
si iš pakeltųjų pasiekė tikslą, ta
čiau bažnyčioje, kur tik pažvelg
si vis matyt užsimiegoję studen
tiški veidai. Po pusryčių toliau se
kė dar nebaigtos sporto varžy
bos. Užbaigus įvairius sporto fi
nalus ir, tarp kitko, susitvarkius 
savąsias kabinas, visi susirinkom 
aikštėj, sporto premijų išdalini
mui ir oficialiam savaitgalio už
darymui. Buvo pranešti rezulta
tai sporto varžybų ir paskelbti 
“I-mos Bateau Bay Olimpijados” 
čempionai. Sydnėjiškiam studen
tam liūdnos žinios, nes tiek mer
gaičių, tiek vyrų nugalėtojais li
ko svečiai iš Geelongo. Vyrų re
zultatai: pirma vieta — A. Šim
kus; antra — A. Krausas; trečia 
V. Stašionis; ketvirta K. Protas. 
Mergaičių rezultatai: pirma vie
ta — L. Šimkutė; antra — D. La
butytė; trečia — V. Andriuškaitė. 
Po dovanų išdalinimo, “Akademi
nį Savaitgalį” uždarė Sydnėjaus 
studentų pirmininkė, padėkodama 
visiems prisidėjusiems prie jo or
ganizavimo ir tvarkymo ir linkė
dama laimingos kelionės namo.

Pamažu, lyg ir nenorom, pradė
jo skirstytis mūsų studentai. Vi-

BATEAU BAY
Į puikų Bateau Bay kurortą, 
Iš Au«tralijo» vi«ų kraštų, 
Suvažiavę duoda garo 
Daug studentų ir svečių.

“Pirmą vakarą, reikės pradėti 
Su nepaprasta puota,” 
Sako jauna pirmininkė 
Visus gražiai sutikdama.

“Pradžia bus su vakariene: 
Gausite du kiaušinius, 
Kas norės dar gaus žuvelę, 
Bet mėsos šiandien nebus.”

Po to seka kaukių balius — 
Dabinasi visi linksmai.
Vienas kito nepažįsta: 
Kas čia toks? Žmogus ar ne?

Teka saulė pajūryje,
Gamta keliasi iš miego, 
Energingas sporto vadas 
Renka visus, kas turi vieko.

Po pietų dalykas rimtas — 
Daktaro juk referatas
Laisvas žmogus? Ar vergauja? 
Pasvarstyt atėjo metas.

Štai jau ir naktis ateina:
Ošia jūra, net baisu, 
Ir paslėpto turto ieško 
Būrys mūsų studentų.

Kibirkštys nuo laužo kyla, 
Skamba lietuviška daina.
Taip linksmai naktis praeina, 
Švinta jau nauja diena.

sur buvo girdėti apgailestavimai, 
kad taip greit užsibaigė ir kad 
vien savaitgalio yra per mažai 
praleisti tokioj vietoj. Vien šie 
apgailestavimai jau išreiškė stu
dentų pasitenkinimą ir, iš tikrųjų, 
tikrai pasisekęs ir gerai suorgani
zuotas buvo. Svarbiausia tai val
gio ne tik netrūko, kaip kad val
gesni studentai prisiminė perei
tus metus, bet išvažiuojant, val
dyba net grūste grūdo likučius 
tiem, kurie liesesnį atrodė.

K.

VISOMIS IŠGALĖMIS SIEKIA 
MA SLOPINTI LAISVĖS BALSĄ

IŠ VAKARŲ
■įsitempus Rytų-Vakarų santy

kiams, bematant reaguoja sovie
tų ir jų satelitinių kraštų veda
mos stotys, trukdančios klausyti 
vakarų pasaulio radijo transliaci
jas. Dar ne taip seniai, Londone 
vykus sovietų pramonės parodai 
ir atsilankius kosmonautui Gaga- 
rinui, svetimomis kalbomis prog
ramos iš BBC Londono siųstuvo 
buvo silpnai trukdomos. Tačiau 
po Vienos pasitarimų š.m. birže
lio mėn. sovietų trukdomosios 
stotys ėmė dirbti visu spartumu, 
siekdamos nuslopinti vakarų ra
dijo stočių transliacijas, skirtas 
Rytų bloko gyventojams. Tas 
trukdymų paaštrėjimas buvo aiš
kus įrodymas, kad iš Vakarų 
sklindąs laisvės balsas Rytų ir 
Centralinėje pavergtoje ir sateli
tinėje Europoje vis dėlto girdi
mas.

Pastarųjų kelių savaičių bėgy
je vis aštrėjant nervų karui tarp 
Rytų ir Vakarų, sovietai įjungė 
į trukdymo darbą ir pačias didžią
sias stotis, pradėjo slopinti ir pa
skirų satelitų kalbomis siunčia
mas transliacijas, nors pagal su
sitarimą, tai ligšiol buvo paves
ta tų satelitų trukdytuvams. Ma
ža to. Sovietai trukdymų “muzi
ką” paleido ir visose trumpųjų 
bangų frekvencijose ir... tuo bū
du nukentėjo ir jų pačių, svetimo
mis kalbomis, siunčiami praneši
mai į Vakarus. Dabar jau visu 
pajėgumu trukdomos “Amerikos 
Balso”, “Laisvosios Europos” 
siųstuvo ir visos eilės Vak. Eu
ropos radiofonų transliacijos, įs
kaitant ir lietuvių kalba progra
mas iš Madrido, Romos ir Vatika
no siųstuvų.

Šiuo metu Rytų bloko siųstuvai 
dar ir kitu požiūriu pakeitė tak
tiką — jie dažniau, kaip ligšiol, 
radijo bangomis skelbia žinias ir 
politinius komentarus. Platesniu 
mastu, kaip pvz. prieš Chruščio- 
vo-Kennedy pasimatymą Vienoje, 
tie siųstuvai pradėjo transliuoti 

savo gyventojų žiniai tiek prieš
taringus ir tikrovei priešingus pra
nešimus, kad kiekvienas vakaruo
se gyvenąs juos lengvai gali pa
vadinti melagingais ir netikrais. 
Vakarai, JAV-bės ir Fed. Vokieti
ja ir gyvenimas ten, tose sovieti
nėse ir satelitų karštų progra
mose šiomis savaitėmis tiek juo
dai atpasakojami, kad klausytojui 
lengvai įtaigojamos ir neapykan
tos nuotaikos.

Dėl puolimų eterio bangomis 
pasisakė ir Fed. Vokietijos lei
džiamas biuletenis “Bulletin” sa
vo 158 n-ry. Anot biuletenio, Ry
tų bloko stotys, kasdien kalda- 
mos gyventojų galvon apie “mi- 
litaristus” ir “revanšistus”, siau
čiančius Fed. Vokietijoje, jau pri
vedė prie to, kad žmonės, turį pa
žįstamų ar draugų Vokietijoje, 
jau prisibijo jiems rašyti laiškus. 
Jei pažvelgti į pastarųjų savai
čių Vilniaus “Tiesos” skiltis, tai 
ir jose Adenauerio valdoma Vo
kietija laikoma kažin kokių šmėk
lų kraštu, kur ne tik siaučia mi- 
litaristai, bet ir atgyja Hitlerio 
dvasia. Įspūdžiui sustiprinti pa
jungiami ir dailininkai ir toks J. 
Buivydas su savo šaržais visomis 
išgalėmis įtaigoja tą gręsiantį 
siaubą iš Bonos.

Nesitenkindami programomis, 
siunčiamomis į Vakarus įvairio
mis E'uropos kalbomis, sovietiniai 
ir jų satelitų siųstuvai pastaruo
ju metu ypatingai sustiprino pro
pagandą, skleidžiamą į arabų 
kraštus ir vad. neišsivysčiusius 
kraštus. Ir šiose programose tie 
patys tikrovės iškraipymai, melas, 
kaip ir savo gyventojams siun
čiamuose pranešimuose. Sovie
tai dar griebiasi ir kitokių prie
monių — jie klausytojų prašo 
pranešti apie programų girdimu
mą ir gavę klausytojo adresą, jam 
netrukus pasiunčia propagandinę 
medžiagą. Toks skaitytojas savo 
kalba gauna įvairius sporto, jau
nimo, iliustruotus žurnalus (mo
terys — madų leidinius) ir juose 
visuomet rasi klaidinančių, spe
cialiai sufabrikuotų žinių apie ku
rią nors valstybę ir jos politiką.

A. A.
ALEKSANDRĄ NIČAJŲ PALAIDOJUS

Iš kairės: V. Šablevičius, N. Ničajienė, velionis A. Ničajus 

ir V. Miniotas.

Š.m. rugpjūčio 31 d. netikėtai 
mirė Aleksandras Ničajus, sulau
kęs 61 metų amžiaus.

Velionio žmona Nina, žengian
ti tik ketvirtą dešimtį, liko pati 
viena, be giminių ir artimųjų, to
dėl savo vyro mirtį labai skau
džiai išgyvena.

Manoma, kad velionis mirė nuo 
širdies smūgio, nes tatai įvyko 
grįžus iš darbo audinių fabrike.

Aleksandro palaikai buvo nuga
benti į Cabramattos lietuvių lai
dotuvių biurą, kur buvo jie pa
šarvoti iki šeštadienio, o iš ten 
velionis buvo nuvežtas į iškilmin
gas pamaldas, kurias atlaikė kun. 
P. Butkus Camperdowno parapi
jos bažnyčioje, vargonais paly
dint muz. K. Kavaliauskui.

Bažnyčioje ir laidotuvėse, be 
didoko skaičiaus tautiečių, dar 
dalyvavo velionio darbovietės bo
sas ir australai kaimynai.

Visi tie radijo trukdymai, su- 
falbrikuotų informacijų skleidi
mas ir leidinių su paslėpta pro
pagandine medžiaga siuntinėjimas 
įeina į Rytinės Europos komu
nistinių kraštų politikos sritį. So
vietai, tuo būdu tikėdamiesi pas
kiras tautas paversti bevaliu, kri
tikos stokojančiu įrankiu, vienu 
šūviu tikisi pasiekti ir jų toli nu
brėžtų ūkinių tikslų. E.

Apkrautas gausybe vainikų ir 
gėlių puokščių, karstas buvo nu
gabentas į Liverpoolio kapines, 
kur taip pat su iškilmėmis ir lie
tuviškomis giesmėmis palaidotas. 
Tarpe vainikų savo puošnumu iš
siskyrė Australijos Katalikų Kul
tūros draugijos ir Carito. K.K. 
D-jos pirmininkas inž. Dirginčius 
tarė atsisveikinimo žodį. Velionis 
Aleksandras buvo aktyvus A. Lie
tuvių Bendruomenės narys, dirbo 
1955 met. Sydnėjaus apylinkės 
valdyboje, eidamas sekretoriaus 
pareigas. Vėliau buvo nuolatinis 
A.K. Kultūros draugijos valdybos 
narys — sekretorius, Carito ko
miteto narys, kuris bemaž kiek
vienais metais prie bažnyčios rink
davo aukas rūbais ir pinigais, kad 
sušelptų Punske ir kitur gyvenan
čius lietuvius.

Jis taip pat buvo uolus bažny
čios tarnas, kas sekmadienį at
likdamas bažnyčios maršalkos pa
reigas.

Velionio žmona Nina, nors ofi
cialiai nepriklausė jokioms orga
nizacijoms, bet buvo nuolatinė 
savo vyro ir pagelbininkė ir visa
da drauge su mirusiuoju daly
vaudavo visuose parengimuose, 
prisidėdama ir darbu, ir pinigu.

Tebūnie lengva Tau, Aleksai, 
priglaudusioji žemelė...

VI. Miniotas

J. DAUMANTAS

PARTIZANAI
UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

(Tęsinys iŠ "Mūsų Pastogės" Nr. 34)

Suradęs mažai raštinga Vosyliaus ranka su
lipdytą pažymėjimą, surinkau visų asmenų para
šus, kurių jis, Juozo kilnojamas, buvo laikomas. 
Tai pristačiau pas atitinkamus tarybinius orga
nus, kurie antspaudais ir atitinkamais prierašais 
tvirtino buvusių faktų tikrumą. Prie šio dokumen
to dar pavyko gauti keletą kitokių pažymėjimų iš 
įvairių tarybinių pareigūnų, kuriuose jie tvirtino, 
kad Juozas Vokiečių okupacijos metu buvo anti- 
naciško ir antivokiško nusistatymo ir lojalus ta
rybinei santvarkai. Tai visa pristačiau Kauno 
Miesto NKGB Viršininkui pulk. Voroncovui. 
šis mano bandymas buvo paskutinis, kuriuo ti
kėjaus broliui padėti, šios paskutinės pastangos 
atrodė duosiančios teigiamų vaisių, todėl nesigai
lėjau dar kartą naujiems NKVD pareigūnams ky
šių.

Gegužės pradžioje mano brolį užverbavę pa
leido. Ilgai jis delsė neapsispręsdamas, ar keliau
ti Vorkuton, ar sutikti būti jų “sotrudninku”. Tik 
žinia, jog visame krašte veikia partizanai, jį pa
kreipė apsispręsti pasirašyti, turint tvirtą nusista
tymą, užuot tapus “sotrudininku”, pasidaryti par
tizanu.

Šią linksmą žinią man pirmą kartą pranešė 
brolis Simas. Stovėjau prie kalėjimo maisto pa
davimo eilėje. Bcsirungiant dėl geresnės vietos, 
Simas truktelėjo mane už apykaklės ir tarė:

Ar dar nepadavei?
Sulaukęs mano atsakymą, kad ne, tęsė to

liau;
— Tai cinam namo: jau nereikia.
Šalti šiurpuliai apėmė mano visą kūną. Pir

moji mintis dingtelėjo į galvą, kad Juozas gal 
numirė, bet, pastebėjęs Simo veide šypsnį, nusi
raminau.

— Šiąnakt parėjo, — aiškino Simas.
Skubiai išsiverčiau iš eilės, išdalijau savo 

maistą kitiems stovintiesiems. Aplinkinės bobe
lės, sužinojusios mano laimę, už mane kartojo:

— Dieve, koks jis laimingas.
Brolis, būdamas labai stipraus fizinio su

dėjimo, perdaug nebuvo nukamuotas, tačiau vei
das buvo labai išpurtęs, drobės baltumo. Paleido 
jį, kaip paprastai, naktį iš Laisvės ai. Nr. 6. Pa
sigyrė, kad jų buvusios penkiukės padėtis kame
roje nebuvusi jau tokia tragiška, kaip kitų kali
nių. Mūsų, esančių laisvėje, bendros pastangos 
jiems labai daug padėjo.

Kiti Juozo draugai po dviejų savaičių buvo 
nuteisti. Vieni iš jų gavo po kelis metus, kiti po 
keliolika. Dauguma buvo teisiami už akių ir tik po 
teismo jiems kvotos skyriaus viršininkas paskai
tydavo sprendimą.

Po “teismo” visus suvarė į bendrą kamerą, 
kuri buvo įrengta buvusioj kalėjimo bažnyčioj ir 
sandėliuose. Čia kaliniai laukdavo trėmimo die
nos. Šioje kameroje rusų tautybės kaliniai vyk
dydavo lietuvių apiplėšimus. Iš jų atimdavo ge
resnius drabužius ir maisto atsargas. Vargas bu
vo tiems kaliniams, kurie suviliodavo savo turtu 
plėšikus. Jie ne tik negalėjo atsispirti prieš api- 
plėšėjus, bet dar buvo smarkiai sumušami. Ka
lėjimo vyriausybė į tai nereaguodavo.

Pirmoji šio ešalono kryptis buvo Maskvos 
link. Nuo Vilniaus tremiamų kalinių skaičiaus 
siekė ligi dviejų tūkstančių. Iš Maskvos ešalonas 
pasuko KOMI respublikos link. Čia kaliniai buvo 
paskirstyti dviem grupėm. Vieni buvo paskirti 
geležinkelio statybai, o kiti anglims kasti. Ir vie
nų ir kitų darbo ir skurdo sąlygos buvo nepavy
dėtinos.

Grupė, paskirta geležinkelio statybai, buvo 
paleista visai negyvenamoj vietovėj. Patys kirto 
mišką, siaučiant didžiulėms pūgoms, statėsi bara
kus ir, juos pasistatę, pradėjo statybos linijai že

mės darbus. Šitokia iki tūkstančio vyrų grupė, 
baigus darbą vienoj vietoj, persikeldavo tolyn už 
dešimties kilometrų, palikdami prišiukšlintus ba
rakus ir statydamiesi naujus. Kiekvenam kator
gininkui buvo nustatytos darbo normos dienai, 
kurios neišpildęs negaudavo atitinkamo maisto 
davinio. Mūsų tremtiniams buvo per šaltas kli
matas. Pūgų siautimas buvo toks didelis, kad prie 
takų ir kelių, vedančių į darbą, kaliniai nusitie
sė vielas, kurių įsitverdavo, kad atsilaikytų prieš 
pūgą neparblokšti ant žemės. Silpnesnieji ėmė 
mirti. Per pusę metų išmirė daugiau negu pusė. 
Jų vietas užpildydavo kiti, nuolat atgabenami iš 
Vakarų. Lavonų nelaidojo, o palikdavo tįsoti čia 
pat šalia nutiesto geležinkelio linijos, kad pava
sarį juos užkabinę geležiniu kriuku už smakro, 
pavilktų kiek toliau nuo bėgių.

Negeresnės sąlygos buvo ir angliakasiams. 
Po pusės metų daugumas išmirdavo nuo bado ir 
užkrečiamų ligų. Iš tėvynės greit jokių siuntinių 
jie negaudavo, nes laiškus jiems leisdavo rašyti 
tik po ilgesnio laiko. Laiškai į tėvynę eidavo po 
porą mėnesių, o neretai ir visai prapuldavo. Ge
resnėje padėtyje atsidurdavo inžinieriai ir medi
kai. Jie gaudavo neretai darbo vadovaujamose 
vietose, o tai įgalindavo juos lengviau susikom
binuoti maisto, kad ir nelegaliu būdu.

POGRINDIS
Dar ankstyvą 1945 metų pavasarį visuome

nės orientacijai pasirodė LIT’o (Lietuvos Išlais
vinimo Tarybos) atsišaukimų. Pirmą kartą pasi
rodė tokios apimties politinio rezistencinio orga
no veikla šioje okupacijoje. Lietuvos Išlaisvini
mo Taryba bandė supažindinti tautą su tarptauti
nės padėties įvykiu prognoze, kartu pateikdama 
pagrindines gaires, kaip laikytis visuomenei. Ta
ryba buvo numačiusi kiek nuošaliau organizuoti 
atitinkamus vienetus technikinių darbuotojų, ku
riems buvo paskirtas uždavinys surasti būdus ir 
priemones į legalią padėtį išvesti daugybę krašte 
besislapstančių gyventojų. Šiame skyriuje teko ir 
man pareigos, tiesiogiai palaikant kontaktą su 
Simučiu.

Deja, LIT’as gyvavo tik iki gegužės mėne
sio vidurio, kol enkavedistams pavyko iššifruoti ir 
suimti didesnę jos narių dalį. Likusieji nariai 
bandė persimesti į Vilnių, tikėdamiesi, susijun
gę su tenykščiu skyriumi, atlikti Kaune buvusio 
centro uždavinius. Apsirikta. Kažkokiais siūlais 
NKVD priėjo ir prie Vilniaus. Kaune pakliuvo ir 

Simutis. Po šio kritimo Butautas mane spaudė, 
kad jau pasitraukčiau į nelegalią padėtį. Tačiau, 
prisiminęs mudviejų su Simučiu duotus pasižadė
jimus vienas antro jokiu būdu neišduoti, jeigu su
imtų, neskubėjau Butauto paraginimo klausyti. 
Paaiškėjo, kad Simutis buvo suimtas, kai atliko 
vieną specifinį žygį, be jokios sąsajos su kitais 
LIT’o nariais. Tai mano pasitikėjimą juo dar pa
didino. Ir tikrai — jis manęs neapvylė. Po ilgų 
tortūrų, Simučiui sutraiškė ir rankų sąnarius, o 
aš vis vaikščiojau laisvas ir nepersekiojamas. Si
mučio tardymo metu paaiškėjo, kad jis jau buvo 
sekamas nuo Vytauto, Juozo B., Andriaus R. ir 
kitų suėmimo dienų.

Su likusiais LIT’o nariais aš nepajėgiau su
sirišti ir patekau į naują sąjūdį — LPS (Lietuvos 
Partizanų Sąjūdis) vardu. Šio sąjūdžio pagrindi
nis tikslas buvo užmegzti ryšius su visame krašte 
veikiančiais partizanų daliniais, padedant jiems 
susijungti į didesnius vienetus ir, pasiekus ben
dros vadovybės, koordinuoti veikimą. Dirbau su 
Jurgiu, Jonu ir Algirdu. Savo pastangomis ir rū
pesčiu pastatėm pora siųstuvų. Pavyko susirišti 
su Panevėžio, Kėdainių, Kaišiadorių, Trakų, Ma
rijampolės ir kaikurių kitų apskričių veikiančiais 
partizanų daliniais. Darbo pradžia buvo gana ne
bloga. Pavyko perkelti net komanduojančių žmo
nių iš vieno dalinio į kitą. Ryšį turinčių dalinių 
veikla buvo reguliuojama įsakymais ir instrukci
jomis. Eita prie spaudos, kuri aptarnautų plačias 
mases. Čia ypač aktyviai darbavosi Dzūkas ir 
Sausis.

Birželio mėnesį krito Jurgis. Tuoj po jo — 
Jonas, Dzūkas ir Sausis. Per Anatolį susirišau su 
Jankumi. Per jį iš Dzūkijos išsikvietėm pulk. Ka
zimieraitį. Apie šį bandėm sukomplektuoti vy
riausią partizanų štabą. Pakvietėm bendradar
biauti majorą M. ir eilę pogrindininkų iš įvairių 
Lietuvos vietų. Aš dirbau su Jankum — organi
zaciniam skyriuje. Ir šią mūsų idėją, dar neatli
kus savo užsibrėžtų uždavinių, po trijų mėnesių 
teko palaidoti. Pulk. Kazimieraitis buvo atpažin
tas kelių kauniečių ir turėjo iš Kauno išsinešdin
ti. Šį kartą išvengę nuostolių, juo pasekėm ir visi 
kiti, galutinai įsitikinę, kad jokiai pogrindžio or
ganizacijai nebus įmanoma išsilaikyti pusiau lega
liai miestuose. Nutarėm toliau įsijungti į aktyvius 
partizanų dalinius ir tik per jų turimus tarpusavio 
ryšius eiti prie viso pogrindžio veiklos centraliza
vimo ir koordinavimo. Aš užmezgiau kontaktą su 
Suvalkijos partizanų daliniais.

(Bus daugiau)
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Li&tuuiai------
IVU PWMXK.

JŲ GYVENIMAS IR KULTŪRINE VEIKLA
★ Kretingos ir Skuodo rajonuo

se neseniai lietuviai tautosakinin
kai surinko apie 1,200 dainų, 180 
pasakų, 32 sakmes ir 94 padavi
mus.

★ Alės Rūtos penktoji knyga iš 
serijos “Didžioji meilė”, pavadin
ta “Priesaika”, jau yra paruošta 
spaudai, bet dar tebėra rankraš
tyje.

★ Dail. K. Žoromskis liepos mė
nesio pradžioje buvo surengęs 
savo kūrinių parodą Brocktone, 
Mass. Buvo išstatyta 20 jo pa
veikslų.

★ Plokšteles lietuvių kalbai mo
kytis planuoja išleisti J. Karvelis 
Čikagoje, U.S.A.

★ Ad. Mickevičiaus veikalą “Po
nas Tadas” kanadietis prof. Wat
son Kirkonnell baigė versti j ang
lų kalbą.

★ Kan. Antanas Steponaitis yra 
parašęs savo atsiminimus, kurie 
apima pirmojo ir antrojo pasauli
nio karo įvykius, veiklą Šveicari
joje ir Lietuvoje bei bolševikų 
okupaciją. Knyga turėtų apie 400 
puslapių. Lėšų klausimui išspręs
ti ieškoma geraširdžių žmonių, 
kurie sutiktų tuos atsiminimus iš
leisti. Autoriaus adresas: Very 
Rev. A. Steponaitis, 2718 St. 
George St., Los Angeles Calif.

* Ant. Rinkūnas pakviestas 
dirbti “Tėviškės Žiburių” redak
cijoje, kun. dr. Pr. Gaidos pava
duotoju. Laikraštis leidžiamas 
Kanadoje.

* Nauji Lietuvos kompozitorių 
kūriniai. V. Klova sukūrė ciklą 
romansų “Žemėje jieškome tavo 
bruožų”. B. Gorbulskis parašė 
naują operetę “Žmonės ir šešė
liai”. V. Laurušas rašo operą 
"Daina apie grūdą”. T. Makači- 
nas ■— “Pirčiupio pelenai” chorui 
ir orkestrui, ir kt. Kompozitoriai 
verčiami rašyti “nūdiene tema
tika”...

* Laisvajame pasaulyje šiuo 
metu turima apie 100 lietuviškų 
periodinių leidinių, jų tarpe 2 
dienraščiai; net 68 tų leidinių iš
eina JAV-se, 7 Kanadoje.

* Dr. A. Šešplaukio lituanisti
kos vadovėlis septintam pradžios 
mokyklos skyriui šiomis dienomis 
atiduotas spaudai.

* “Žirginėliai”, kaip žinome, 
Montrealyje išleista ilgo grojimo 
plokštelė, skirta vaikams — “Žir
ginėliai”. Vienoje pusėje įrašy
ta: B. Sruogos “Zuikio Puikio 
byla”, K. Kubilinsko ((Lietuvoje 
gyvenančio rašytojo) “Pasaka 
apie katinėlį ir gaidelį” ir B. Pū- 
kelevičiūtės “Daržovių gegužinė”; 
kitoje pusėje: A. Barono “Du ka
čiukai”, B. Pūkelevičiūtės “Skrai
dantis paršiukas” ir S. Neries 
“Eglė žalčių karalienė”. Plokšte
lės laikas — apie valandą. Ją įkal
bėjo B. Pūkelevičiūtė, K. Vesel-

i
S

S

S g

s

ka, V. Vaičiūnaitė, V. Kerbelis, 
V. Skaisgiris, L. Barauskas, muzi
ką paruošė Zigmas Lapinskas.

★ Lietuvių vertimai į rusų kal
bą. į rusų kalbą išversti ir išleis
ti šie dalykai: J. Marcinkevičiaus 
“buržuazinių” laikų romanas 
“Benjaminas Kordušas” (30,000 
tiražu), iliustruotas dail. V. Mac
kevičiaus; K. Borutos “Sunkūs 
paminklai” (50 tūkst.); V. Miliū
no komedija “Nakties paukščiai”, 
kun. J. Ragausko — “Ite, missa 
ėst”.

★ Lietuvių dailininkų Montrea- 
lyje šiuo metu yra apie 10; nu
matoma, kad savo kūriniais jie 
visi dalyvaus bendroje parodoje, 
kuri bus ruošiama ryšium su įvy
ksiančia Kanados diena.

★ Kanados lietuvių metraštis 
bus išleistas ryšium su Kan. Lie
tuvių diena. Jame bus Kanados 
Lietuvių Bendruomenės statutai, 
socialinio aprūpinimo aptarimai, 
senatvės pensijų įstatymas, drau
dimo ir kiti praktiški dalykai.

Viename iš paskutinių nutarimų 
pripažinta, kad daugelio rajonų 
kolchozai ir sovehozai “nesisten
gia laiku nuimti derlių, o nupjo
vę javus, delsia juos suvežti ir 
sukrauti į stirtas, kulti.” Iki 
rugp. 20 d. pvz. Mažeikių rajone 
buvo nupjauta tik 45% grūdinių 
ir ankštinių kultūrų ir buvo su
vežta bei sukrauta į stirtas 56% 
nuo nupjauto ploto. Panašiai ir ki
tuose rajonuose.

Partija su valdžia pažymėjo, 
kad derliaus nuėmimo ir kūlimo 
darbai vyksta lėtai pirmiausia dėl 
to, kad kolchozų įvairūs pareigū
nai, įskaitant ir partijos komite
tus, nerodą operatyvumo, blogai 
organizuoją darbą, nepakankamai 
panaudoja kombainus ir kitas ma
šinas ir dėl to, girdi, žlugdomi 
planai. Valstiečiai pagirti už tai, 
kad jie daugelyje ūkių kulia tie
siog laukuose. Pagal partijos nu
tarimą, derlių nuimant privalo 
dalyvauti visi, kas dar gyvas, nes, 
esą, ii' liaudies patarlė sako, kad 
derliaus nuėmimo metu ii- akmuo 
kruta...

MIESTŲ GYVENTOJAI

OKUPUOTO] 
LIETUVOJ

VISAIS BOTAGAIS 
SPARTINAMAS DERLIAUS 

NUĖMIMAS

Lietuvos kolchozuose ir soveho- 
zuose vykstant paskutiniams der
liaus nuėmimo darbams, partiniai 
botagai, visomis priemonėmis 
spartina, kad tas derlius būtų nu
imtas laiku, kad nebūtų nuosto
lių, na, kad greičiau būtų iškul
tas ir į valstybės sandėlius at
vežtas. Vilniaus radijas rugp. 26 
d. pranešė, kad grūdinių kultūrų 
derliaus nuėmimas dai' nepaten
kinamai vyksta visoje eilėje rajo
nų. Beveik kas dieną partija su 
min. taryba skelbia nutarimus, iš
kelia trūkumus, ragina greičiau 
nuimti derlių. Tačiau ir radijas 
turėjo pripažinti, kad nuėmimo 
darbai vyksta nepalankiomis są
lygomis ir dažni lietūs (kaip ir 
visoje Europoje) trukdo darbus.

••• 4^4 ♦♦♦♦«♦♦♦♦♦*♦ 4*«

Ž KONTINENTALINIAI £
X VAISTAI IR KOSMETIKA £ 
t GULLOTTA’S J

? PHARMACY i
T x

X 65 SCOTT STREET, X
| LIVERPOOOL &
| Tel. Ufi-7629 £
X Atdara dieną ir naktį. J.

SIUNTINIAI LIETUVON
COSMOS TRADING CO.,

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. 39-2325. 
LICENZIJOS KAINA TIK £ 1.5.0.

SIUNČIAME TIESIAI PER PAŠTĄ, 
SIUNTINIAI PRISTATOMI PER 7 — 8 SAVAITES.

AGENTAI:
★

★

★

★

Melbourne: 300 Little Collins St., Tel. 63-2370 (šeštadieniais) 
Adelaide: 28 Grange Road, Hindmarsh, S.A., Tel. 46-3229, 
Sydney: 270 Miller St., North Sydney, N.S.W., Tel. XB 5027, 
Cabramatta: 84 Cumberland St., Tel. UB 1396, 
Newcastle: 53 Hanbury St., Mayfield, N.S.W.
Brisbane: 5 Markwell St., Bowen Hills, Q’ld.,
Perth: 21 Brookman St., Perth, W.A., 
Hobart: 57 Strickland Ave., Hobart, Tas. 
Geelong: 241 Yarra St., South Geelong, Vic.

Siuntinius supirkti galite pas mus urmo kainomis.

::

::

v

::

IB
THE IMPERIAL į

74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS g 
Tel: Katoomba 523. E

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — | 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius. B

ygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- [“ 
jos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- B 
maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping B 
•e Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių. H 
iškaitant butą, maistą ir patarnavimą B

r ra prieinamas. Vaikams nuolaida =]
esnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. m

Spartinant derliaus nuėmimą, iš 
įvairių Lietuvos miestų pasiųsti 
pagalbon ir įmonių, fabrikų dar
bininkai. Jie dirba, pasak Vilniaus 
radijo net ir poilsio dienų nežiū
rėdami, tačiau tomis dienomis 
kolchozininkų — nenaudėlių da 
lis vyksta “organizuotai pasigro; 
žėti istorinėmis vietomis, daly 
vauja smagiose ekskursijose...” 
Per Vilniaus radiją išbarti vals 
tiečiai už nesugebėjimą panaudo 
ti kombainus derlių nuimant — 
ypač blogai tos mašinos panaudo 
jamos nuimant grūdines kultūras 
tuo tarpu, esą, latviai ar baltaru 
šiai nuima 2-3 kartus didesnius 
pasėlių plotus. Partijos varovai 
per radiją čia ir klausia •— o ar 
ten geresnės oro sąlygos, relje
fas? Iš viso, lietuviai valstiečiai 
dar, girdi, reikiamai neįvertinę 
tų galingųjų kombainų. Valstie
čiai pastaruoju metu paraginti 
sukrusti ii- su linų rovimu, o rug
pjūčio mėn. pabaigoje buvę daug 
rajonų, kur šie darbai nebuvę nė 
pradėti. E.

CABRA — VALE HOME FURNISHING.

NUAUS UŽDANGAS LAN-

GOS YRA EMALIUOTOS, TO-

ALUMINIUM AWNINGS

LUXAFLEX “ARCADIA".. 
DURŲ UŽDANGA APSAUGO 
JŪSŲ FRONTINES DURIS 
NUO LIETAUS IR SAULĖS.

JEI NORITE JAU, KAD ŠIĄ

VASARĄ JŪSŲ NAMUOSE

DĖL JŲ NEVEIKIA NEI LIE

TUS, NEI SAULĖ.

LUXAFLEX ALIUMI-

LUXAFLEX UŽDAN-

CASEMENT ROLL-UP
F 28

BOTŲ 20 LAIPSNIŲ VĖSIAU.

NEDELSKITE UŽSISAKYTI

Vyniojamoji lango už
danga “Casement” 

suteikia reikiamai švie
sos ir apsaugoja nuo 

karščio.

GAMS IR DURIMS, KURIOS

ATVĖSINS NAMO VIDŲ IR
PAGRAŽINS IŠORĘ. ’

VISKĄ GAUSITE PAS LIETUVIUS PREKYBININKUS

88 John Str., Cabramatta. Tel. UB 2899

ARCADIA DOOR CANOPY 
F 29

MERIDIAN
F 4

Automatiškai nusilei
džia ir pasikelia, sau
godama Jūsų namą 
nuo karščio ir duoda-

KREIPKITĖS VIRŠUJ NURO

DYTU ADRESU DĖL TIKS

LESNIŲ INFORMACIJŲ.

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS g 
£ JOSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS! £

E. PAGES !<•

MONUMENTAL MASON,
10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — g 

•j-: sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- :•:• 
:•:• jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

f 44 4 4 4444444 4 4 4 4 Vo’ 4 4 4 V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4♦ 4 4 4 4 4 4 4444444 
t LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE 
< •

i; A.C.T. Builders Pty. Ltd. ::
.. Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia 

planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
" Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T. ” 
” Telef. J 4094. ::
4-4-444444 44444444 4 4 4 444 444 4 4 4 4 4 4 4 4 ♦♦♦ 44444 4 44 444-44 
glIlHlllllllllllllllIfllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'linilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt^

VIENINTELE tikra

VODKA
ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI

= BI I

Į STOLIČNAJA
| YRA VISADA GAUNAMA PAS g

M. PETR0NĮ,
i 152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727. I 
a 9

... ... ............ I... miiiiiiiiiiii... num... .
♦ 4 44 444 4444444404 4 O O ♦ 4 ♦ 0 4 444444444

t EUROPIETIS SPECIALISTAS
OPTIKAS f ”

’’ Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių A
“ akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,

šeštad. 9-13 vai. J ;
«> 8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., I Į ’
’ Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) X. ’

Tel. 62-2231 J • > 
4-44444-4-4-0444-044444 4 04-444444 4 0 0 044-44-04-40-0

WffiWVWWVW.VrtWWWVVWVWWMJVrtWWiMAM

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

■.■.■AV.,AWAW/AV.,.,.W/A,,W/.,.W.',.WAV.VAVW.

| MURRAY’S I
b

HEALTH FOOD STORES
646 George St,, Sydney, Australia

8 (Kampas Liverpool St.) |
TEL.: 21-4254 arba BA-4254

| (ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY) |
JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai £ 

£ gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per g 
£ visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S g 
•į HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi (: 
g kontaktą su Inturistu. Nesiduokite klaidinami kitų skelbimų, n

12 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- § 
Į: tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JOSŲ <iuntiny> g 
£ gaunama jū«ų giminią pilnoje tvarkoje. S
g Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar g 
g nei vieno siuntinio nepražudė per visą 12 metų, nes Jūsų siun- g 
ft tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mei g 
g pilnai garantuojamo Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jj gauna Jūsų f: 

giminės.
Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne- H 

sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
O 12 dienų.
I AGENTAI: |
Ū SYDNEY: S
V CABRAMATTA, M. Pekic, 143 Cabramatta Rd„ UB 2082. 8 
|| PARRAMATTA, Olympic Stores, 293 Church St., YL 9728. 2 
j; BELMORE, M. Cibulskis, 468 Burwood Road, 75-6578.

BANKSTOWN, Quality Centre, 5 Kitchener P-de., UY 8089 
f: BLACKTOWN, Amalgamated Emporiums, 52 Flushcombe Rd., j- 
:;t 622-3160. g
g NEWCASTLE: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter St., B 3596. g 
£ PORT KEMBLA Disposals, 107 Wentworth Street, J 1372. 
K MELBOURNE* Contal, 114 Elizabeth Street, Melb. 63-8498. g 
M ADELAIDE: Eicas, 41 Tapleys Hill Road, Hendon, J 2879. g 
£ PERTH: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, BA 7842.8
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nOsų PASTOGĖ
VISI SENI, JAUNI 

LAUKIA BATUOTO 
KATINO!

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Pono VILDOVO ŠEIMĄ, 

mylimai motinai, uošvei ir senelei staiga mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame.

Alburio Apylinkės Valdyba

ADELAIDĖ

NAMŲ VAJUS PRATĘSIAMAS 
VIENAM MĖNESIUI

Š.m. rugpjūčio 19 d. įvykusia
me metinio vajaus talkininkų su- 

• sirinkime, talkininkams pageidau
jant, buvo pratęstas vajaus lai
kas dar vienam mėnesiui, būtent, 
iki š.m. spalio mėnesio 1 dienos. 
Talkininkai nurodė, kad daugeliu 
atvejų patys aukotojai prašo ap
silankyti vėliau. Kai kurių rajonų 
talkininkai taip pat nepajėgia 
iki numatyto termino aplankyti 
visų jų rajonuose gyvenančių lie
tuvių, ypač turint galvoj, kad ne 
visada aplankomuosius galima at
rasti namuose.

Ligšioliniais vajaus daviniais 
tiek A.L. Sųjungos Valdyba, tiek 
ir patys talkininkai yra paten
kinti ir didžiai džiaugiasi visų 
aplankytų lietuvių parodytu nuo
širdumu ir bendrų lietuviškų rei
kalų supratimu. Nors gyvenama
sis momentas ekonomiškai yra ne
palankus dėl nedarbo, tačiau tal
kininkai pasakoja apie tikrai 
jautrius net nedirbančiųjų pasi
aukojimus, atsiskiriant su lietu
viškam reikalui paduodamom au
kom. Vajus dar kartą neabejoti
nai įrodo, kad už kasdienius rei
kalus daug aukščiau stovi bendri 
lietuviški reikalai. Visa tai jaut
riai pergyvena ir Sąjungos Valdy
ba, kuri daro viską, kad galėtų, 
kaip pirmininkas V. Raginis per 
susirinkimą pareiškė, galimai pi
giau atlikti visus Lietuvių Namų 
praplėtimus, kuriuos visuomenė 
jai yra pavedus vykdyti.

JAUNIMAS PASIGENDA
Kaip žinoma, Kultūros Fondas 

pereitais metais nupirko Lietuvių 
Namams stereofoninę radiogra
mą, kuria plačiai naudojasi jauni
mas. Tačiau jie skundžiasi neturį 
pakankamai plokštelių. Jei kas iš 
mielų lietuvių turėtų atliekamų 
ir tinkamų naudojimui plokštelių, 
labai prašomi jas paaukoti Lietu
vių Namams. Jas įteikti adminis
tratoriui Gyliui.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
KONCERTAS

Rugpjūčio 26 d. Kultūros Fon
das Lietuvių Namuose surengė 
tautinių šokių koncertą, kurio 
programoje Jaunimo Tautinių šo
kių grupė, vadovaujama p. B. 
Lapšienės, tikrai gausiai susirin
kusiems lietuviams pateikė dešim
ties tautinių šokių pynę.

SAVU KELIU
Jaunoji lietuviška išeivija, pa

sklidusi pasaulyje, prasimanė 
įvairių verslų, bet lakūno profe
sijos ėmėsi labai gi retas lietuvis. 
Vienas iš jų •— Zdislovas Koron- 
kevičius šiuo metu skraido neto
liese — Port Pirie (S.A. Air Ta
xis Ltd.)

Savas amatas įdomus kiekvie
nam, bet lakūno amatas įdomus 
visiems. Todėl pateikiame skaity
tojams kai kurių žinių apie mūsų 
lakūną.

Gimęs Kaune 1921 metais, Z. 
Koronkevičius mokėsi Jėzuitų 
gimnazijoj ir baigė Augštesniąją 
Technikos Mokyklą Kaune. Buvo 
avio-modelistas ir 1937 m. pradė
jo sklandyti. Sklandė jis iki bėgi
mo iš Lietuvos — 1944 metų. Iš
tarnavęs dvejus metus darbo kuo
poj prie amerikiečių armijos, 
1949 m. pradžioje išvyko į Aus
traliją.

Atlikdamas dhlrbo sutartį 
Queenslando girininkijoj, skubiai 
mokėsi angliškai ir kas savaitga
lis važinėjo į Brisbaną (apie 50 
mylių) mokytis skraidyti. Ten įsi
gijo ir privataus lakūno licenziją. 
Komercinio Piloto licenziją įsigi
jo Adelaidėje 1955 m. Pradžioje 
skraidė Robby’s Aircraft Co., kur 
jo pagrindinis darbas buvo tra
sų barstymas, tačiau tris mėne
sius skraidė scintilometru aprū
pintu lėktuvu, ieškodamas urani- 
jaus bei torijaus, o taip pat ir 
naftos Simpsono dykumoje. Vė
liau buvo išsiųstas 8 mėnesiams 
j Centrinę Australiją vežioti ke
leivius ir prekes, o taip pat atlik
ti sudėtingus žvalgybinius skrai
dymus ieškant nikelio Gibsono dy
kumoje. 1957-1959 m. Muir Avi
ation Darwin lėktuvais gabeno ke
leivius ir prekes iš Darvino į įvai
rias misijas, iešblaškytas įvairio
se Australijos dykumose, į valsty
bines čiabuvių stotis, kasyklas, 
galvijų ūkius. Jo keleiviais buvo 
milijonieriai ir ubagai, čiabuviai, 
nusikaltėliai, raupsuotieji ir net 
lavonai.

Iki šiol Koronkevičius jau turi 
išskraidęs 3.500 valandų, atseit, 
beveik penkis mėnesius yra išbu
vęs ore. Pavertus tai nuskristais 
kilometrais, išeitų apie 600.000 
km. Jo skraidomi lėktuvai nėra 
iš greitųjų. Skraidydamas turėjo 
3 avarijas, bet be apsibraižymo.

Z. Korunkevičius yra viengun
gis. Ii "A.LJŽ."

MELBURNAS

LIETUVIŲ KLUBO TARYBA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS 
Naujoji M.L. Klubo Taryba 

pirmajame savo posėdyje pasi
skirstė pareigomis: Pirmininkas 
— Jonas Valys, vice p-kas — Vla
das Jakutis, iždininkas — Jonas 
Meiliūnas, sekretorius — Jonas 
Antanaitis, ūkio reikalams Tary
bos nariai — Juozas červinskas 
ir Bronius Vanagas ir parengimų 
vadovas i— Ignas Alekna.

M.L.K. Tarybai raštai siunčiami 
adresu: Lietuvių Namai, 12 Fran
cis Grove, Thornbury; arba pir
mininkui — J. Valys, 7 Osborne 
St., Sth. Yarra, iždininkui — J. 
Meiliūnas, 15 Jacka St., W. Pres
ton, sekretoriui — J. Antanaitis, 
93 Madeline St., Clayton.

Inf.

DIDŽIOJO LIETUVIŲ NAMŲ
BALIAUS BELAUKIANT

Iki didžiojo melburniškių ba
liaus liko vos tik keturios savai
tės. Iš jo rengėjų teko patirti, jog 
dedamos visos pastangos, kad ba
lius būtų tikrai šaunus, o jo sve
čiams suteikta gera nuotaika.

Gautas esą geras orkestras, ku
ris tikrai patenkinsiąs visus šo
kių mėgėjus; ruošiamas turtingas 
bufetas, vadovaujamas ponios E. 
Žiedienės. Savo užkandžių ir ska
nėstų gausumu bei įvairumu 
traukte trauksiąs svečius užsukti 
į jį ir pasivaišinti jo ištekliais.

Tauriųjų gėrimų būsią parū
pinta oficialiomis kainomis, ko
kių tik širdis trokšti galėtų, ta
čiau viena sąlyga: prašoma ren
gėjams iš anksto “nors į ausį” pa
šnabždėti, kokios jų rūšies pagei
dautumėte?

Šaldyto putojančio alučio taip 
pat netruksią.

Todėl, esą, baliaus dieną tūno
ti namuose būtų tikras nesusipra
timas. Baliuje galėsite sutikti to
limesnį ar artimesnį kaimyną, 
mielą draugą, prietelius ai’ pažįs
tamą, kurio gal jau senai nematė
te. čia drauge praleisite keletą 
tikrai smagių ir neužmirštamų 
valandų.

Visi mielai kviečiami ir laukia
mi.

R.V.

BANKSTOWNAS
BATUOTAS KATINAS

Bankstowno savaitgalio mokyk
los rengiama scenoje statyti pa
saka “Batuotas Katinas” lietuviš
kos visuomenės yra laukiama su 
dideliu susidomėjimu. P.R. Sau- 
dargienė, kuri yra žinoma kaip 
viena geriausių vaikų teatro reži- 
sorių tremtyje, tikima gerai pa
ruoš šiam vaidinimui jaunuosius 
aktorius, padedant mokyklos mo
kytojams. Tikimasi, kad vaidini
mo dekoracijų sutvarkymas bus 
vienas iš geriausių, kada nors ma
tytas Sydnėjaus lietuvių visuome
nės. Scenos darbo priežiūra ir de
koracijų pagaminimu rūpinasi A. 
Plūkas.

Jaunam ir senam, norinčiam 
pabūti pasakų šalyje, yra būtina 
atsilankyti ii- pamatyti “Batuotą 
Katiną”.

Veikalas, kiek teko patirti iš 
ALB Bankstowno Kultūros Tary
bos, yra numatytas vaidinti jau 
š.m. spalio 7 d.

“ŠVYTURIO” ANSAMBLIS
“Švyturio” ansamblis šiuo me

tu gyvai repetuoja tautinius šo
kius “Dainavos” salėje. Tautinių 
šokių vadovai — V. šutas ir M. 
Cox’iene. Repeticijos vyksta kiek
vieną antradienį 8.Q0 vai. Tikrai 
malonu stebėti repetuojant gražią 
lietuviško jaunimo grupę. Vadovai 
informuoja, kad jeigu dar kas 
nors norėtų įsijungti į šios grupės 
eiles, dar nevėlu užsukti į “Dai
navos” salę repeticijų metu.

"ATŽALOS” TEATRAS
“Atžalos” teatro grupė kruo

pščiai repetuoja S. Čiurlionienės 
-Kymantaitės keturių veiksmų 
dramą “Aušros Sūnūs”. Veikalą 
režisuoja S. Skorulis. Repeticijos 
du kartus savaitėje vyksta “Dai
navos” salėje. Šio veikalo pastaty
mo nekantriai laukia Sydynėjaus 
lietuvių visuomenė.

PAJIESKOJIMAS
★ Pajieškomas Zigmas Poškai- 

tis, 1957 mt. gyvenęs 518 Ballarat 
Rd., Sunshine, Vic. Jis pats arba 
žinantieji apie jį prašomi rašyti: 
A. Kyzelis, 11 Tennyson Rd., 
Greenacre, N.S.W.

W0LL0NG0NGAS
DĖMESIO

WOLLONGONGISKIAMS!
Wollongongo A.L.B. valdybos 

ruošiamas Tautos Šventės minė
jimas įvyks š.m. rugsėjo 17 d.

Programoje numatyta: 4 vai. 
20 min. pamaldos Woll. katalikų 
Katedroje, kurias atlaikys kun. 
P. Butkus. Po pamaldų minėjimas 
tęsiamas toliau I.O.F. salėje (Sta
tion St.) Corrimal.

Šventės proga kalbės svečias 
iš Sydnėjaus A.L.B. Kultūros Ta
rybos pirm. V. Kazokas. Meninę 
dalį išpildys Sydnėjaus jaun. atei
tininkai. Po programos bendros 
vaišės. Gros lietuviška plokšteliij 
muzika.

Vakaro proga bus renkamos 
aukos “Mūsų Pastogei” paremti.

Kviečiami visi vietos bei apy
linkių lietuviai šiame minėjime 
dalyvauti.

Woll. A..B. Valdyba

SYDNĖJUS
VALGYKLA VEIKIA 
IR PENKTADIENIAIS

Informuojama, kad Sydnėjaus 
Centrinių Namų Redferne val
gykla veikia ne tik šeštadieniais 
ir sekmadieniais, bet ir penkta
dienių vakarais.

Kas iš mūsiškių, pabaigę savai
tės darbus, norėtų keletą valan
dų pasilsėti savųjų tarpe, pasi
naudoti skaitykla ir pasivaišinti 
lietuviškai pagaminta vakariene, 
prašomi neužmiršti užsukti į Liet. 
Namus ir penktadienio vakarą.

Inf.

AUKSINIŲ VESTUVIŲ 
SUKAKTIS

iš.m. rugpjūčio 20 d. Sydnėjaus 
lietuvių kolonija atšventė pirmas 
auksines vestuves. Tatai buvo p.p. 
Onos ir Juozo Lašaičių iškilmės. 
Iškilmingas šv. Mišias ta proga at
laikė ir pamokslą pasakė kun. P. 
Butkus. Pamaldose giedojo K. 
Kavaliausko vadovaujamas “Dai
nos” choras.

Po pamaldų vaišės ir pasilinks
minimas vyko p.p. Lašaičių na
muose Newtowne. Jubiliatai kili
mo suvalkiečiai, vedę Kybartuose 
1911 metais. Po vestuvių Juozas 
Lašaitis buvo priverstas jieškotis 
prieglobsčio svetur, kad nepa- 
kliuvus į anų laikų rusų kariuo
menę. Taigi jis išvyko į Angliją, 
pirmiausia vienas, o už keleto 
mėnesių atsiėmė ir savo jauną 
žmoną. P.p. Lašaičiai susilaukė, 
dešimties vaikų, kurie ir šiandie
ną visi yra sveiki ir gyvi, nors ir 
išblaškyti po platųjį pasaulį, kaip 
ir daugelis kitų. Prie vaišėmis 
apkrauto stalo buvo pasakyta 
daug jautrių kalbų. J sveikinimus 
atsakė p. Ona Lašaitienė, padėko
dama už linkėjimus ir gražias 
apeigas bažnyčioje. Nuriedėjo mo
čiutei džiaugsmo ir drauge skaus
mo ašara: tikriausiai jos mintys 
šią akimirką skrajojo pas savo 
vaikus, kurių rasime ir Lietuvoje, 
ir Anglijoje, ir Amerikoje ir 
Australijoje. Tūkstančiai mylių ir 
geležinė uždanga neleido šios šei
mos visiems nariams susirinkti 
prie bendro stalo šio gražaus ju- 
bilėjaus proga.

A.K.

SPAUDOS BALIAUS VAIZDAI
“Mūsų Pastogės” Spaudos Ba

liaus vaizdai, aprašas ir reporta
žas tilps ateinančios savaitės “Mū-
sų Pastogės” laidoje.

ŠIŲ METŲ RUGSĖJO MĖN. 23 D.
“DAINAVOS" SALĖJE BANKSTOWNE

A.L.B. BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBA

rengia

ATBUNDANČIO PAVASARIO

šokiu — vakaru 
I t

Šokiams gros gera kapela, dainuos “Rožyčių” oktetas lietu
viškų dainų šiupinį, p-lė Edą Kymantaitė pašoks puikų baletą, 
madų paradas pademonstruos naujausios mados moteriškų dra
bužių, veiks turtingas bufetas, loterija ir bus apsčiai kitų įvai
renybių.

Pradžia 7 vai. p.p.

įėjimas vyrams — 10 šil.; moterims — 8 šil., 
moksleiviams — 5 šil.

A.L.B. Bankstowno Apylinkės Valdyba Printed by MINTIS PTY. LTD., 417 Burwood Rd., Belmore, 
Sydney, for the Publisher Australian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

Kaip ir kasmet, A.L.B. Sydnė
jaus apyl. valdyba, po pamaldų 
St. Benedict bažnyčioje, minėjimą 
surengė šios bažnyčios parapijos 
salėje.

Po apylinkės valdybos pirm. H. 
Stošiaus atidaromojo žodžio, išsa
mią paskaitą skaitė žinomas Cab- 
ramattos apyl. visuomenininkas 
mok. J. Petniūnas. Paskaitos klau
sėsi per 300 žmonių.

Po paskaitos muz. K. Kava
liausko vedamas “Dainos” choras 
padainavo tris dainas: šiltas gra
žus rudenėlis, Pasėjau žalią rūtą 
ir Kur giria žaliuoja.

Paskaita ir choro dainos publi
kos buvo sutikta šiltai ir nuošir
džiai.

Minėjimas buvo baigtas Tautos 
Himnu.

BK.

PAVASARIO STOVYKLA
Jau anksčiau buvo rašyta, kad 

Sydnėjaus ateitininkų kuopa ruo
šia stovyklą lietuviškam jauni
mui, kuri įvyks š.m. rugsėjo 30 ir 
spalio 1 ir 2 dienomis Inglebur- 
ne, lietuvių skautų sklype.

Stovyklai komitetą sudaro: pir
mininkas •— A. Bučinskas, adju
tantas — E. Lašaitis, mergaičių 
vadovė — L Gintalaitė, ūkio rei
kalams — A. Kramilius, J. Gudai
tis, V. Burokas, patarėjas — A. 
Plūkas, pramogų ir sporto vado
vai B. šarkauskas, J. Burokas ir 
V Lašaitis. Stovyklos globėjai — 
dr. A. Mauragis ir kun. P. Butkus.

Šiai stovyklai ruošti yra prisi
dėję ir mūsų sendraugiai. Didelis 
susidomėjimas juntamas ii- mūsų 
jaunučių tarpe, kurie nori pagy
venti “drobiniuose namuose”.

Šia proga kreipiamės į tėvelius 
— negailėkite poros svarų savo 
sūnui ar dukteriai, kas suteiks 
Jūsų vaikams fizinės sveikatos, 
lietuviškos dvasios, o taip pat ir 
naujų draugų.

Registruotis paštu arba asme
niškai iki š.m. rugsėjo 24 d. pas 
E. Lašaitį, 190 Denison St., New
town, prisiunčiant £2 stovyklos 
mokesčio, įskaitant ir maistą! Jei
gu norite turėti stovyklinę lovu
tę, tai prašoma pridėti dar 6 šilin
gus papildomai.

Reikia pasiimti su savim valgy
mui indus, tualetines reikmenes, 
porą antklodžių ir kt.

Susisiekimas labai patogus: va
žiuoti geležinkeliu, kas neturės 
savo susisiekimo priemonių.

Norintys gauti daugiau infor
macijų, kreipiasi aukščiau minė
tu adresu.

Rengėjai

CANBERRA

ORGANIZACIJŲ POSĖDIS
Š.m. rugpjūčio 12 d., p.p. And- 

riuškų svetainėje įvyko Canber
ros apylinkės valdybos ir visų or- 
gonizacijų atstovų posėdis. Posė
dyje dalyvavo P. Pilka, A. Balsys 
ir A. Andriuška iš apyl. v-bos, V. 
Keraitienė — iš skautų, P. Dirkis 
— sportininkų, A. Alyta ■— sam
būrio “šviesa”, ir T. Žilinskas 
kaip studentų atstovas.

Posėdyje aptarti orgalnįzacijų 
bendradarbiavimo, Mūsų Pastogės 
rėmimo, C.Ž. Biuletenio ir kiti 
reikalai. Taip pat buvo nutarta 
pajudinti lietuviškos salės Can- 
berroj statydinimosi reikalai. Tam 
tikslui iš visų organizacijų jau 
išrinkta po atstovą, kurie rūpin
sis minėtosios salės statybos rei
kalais.

KULTŪRINĖ KRONIKA
A J. Plačo lituanistikos vadovė-★ Komp. Juozas Strolia rašo 

studiją apie mūsų bažnytinių gies
mių kilmę ir taipgi atsiminimus 
iš Lietuvos muzikinio gyvenimo. 
Kompozitorius dabar gyvena 2414
W. 25 St., Čikaga 8, III. Yra su
kūręs 2 kalėdines giesmes, kuria 
trečią. Džiaugėsi Dainų šventės 
proga iš New Yorko sulaukęs sa
vo sūnaus Vytauto, kuris Čikago
je rinko medžiagą Muzikologijos 
archyve bei pasirinko radęs senų 
ir naujų lietuviškų plokštelių bei 
kitų muzikinių įdomybių krautu
vėse ir pas pavienius muzikus. 
Herkulis Strolia, kitas komp. 
Juozo sūnus, dabar yra Vokieti
joje ir griežia smuikininku sep
tintosios armijos simfoniniame or
kestre, kuris su koncertais lanko 
įvairius Europos kultūros centrus.

* Jonas Dainauskas daug laiko 
pašvenčia katalogavimui tėvų jė
zuitų bibliotekos Jaunimo centro 
namuose, Čikagoje, čia yra apie 
40,000 knygų. Bibliotekos bran
duolį sudaro a.a. kun. I. Boreišio 
knygynas. Bene daugiausia yra 
poezijos ir literatūros veikalų, 
kurie užima atskirą kambarį. 
Taipgi daug kelionių ir geografi
nėmis temomis knygų. Yra ir retų 
leidinių iš XVII šmt. ir kt. Bib
lioteka užima 4 erdvius kamba
rius. Joje yra ii- retai užtinkamų 
lituanistinių leidinių įvairioms 
kalboms.

Kolegą DONATĄ DUNDĄ
ir

kolegę KRISTINĄ VARNAITĘ 
sutuoktuvių proga nuoširdžiai sveikiname

Adelaidės Studentai

MIELI LIETUVIAI!
BE SAVOS SPAUDOS NIEKAS NEGALI GYVENTU

Jūsų vaikai, kurie baigia australų mokyklas, nebus lai
mingi, jei savo tėvų namuose neras lietuviško laikraščio, kad 
sužinotų, kaip gyvena, dirba ir kuria jo kraujo broliai visame 
pasaulyje.

Neįtikėtina, kad jau rastųsi tokių, kurių širdys ir sąžinės 
mirė lietuviškajam reikalui, nes juk maloniausia dabartinio 
mūsų gyvenimo akimirka, kai po sunkių dienos darbų ir var
ginančių išgyvenimų, gražioje vakaro šviesų prieblandoje sa
vo svetainėje išskleidžiame lietuviško laikraščio puslapius ir 
sužinome iš jų apie savo tautos brolių vargus ir džiaugsmus 
visame pasaulyje.

MIELI AUSTRALIJOS LIETUVIAI! MES 
VĖL KREIPIAMĖS Į JUS SU NUOŠIRDŽIU 
PRAŠYMU: PAREMKITE SKELBIAMĄJĮ 
AUSTRALIJOS LIET. BENDRUOMENĖS 
SAVAITRAŠČIO LĖŠOMS TELKTI VAJŲ, 
KURIS PRASIDĖJO RUGPJŪČIO 1 D. IR 
BAIGSIS Š.M. SPALIO 31 D.

“Mūsų Pastogės” leidėjas — ALB Krašto Valdyba tiki
si, kad:

1. visi pastovieji “Mūsų Pastogės” skaitytojai nedelsiant 
apsimokės savo prenumeratas ir nenuvils pasitikėjimo jais;

2. kiekvienas nuoširdusis savaitraščio skaitytojas pats sa- 
vo pastangomis suras dar bent vieną naują “M.P.” skaitytoją;

3. surinkęs penkias naujas prenumeratas, bus skaitomas 
garbės rėmėju ir gaus vertingą lietuvišką knygą kaip premiją;

4. visų ALB apylinkių valdybos dar vajaus laikotarpiu su
rengs po šokių vakarą — balių “Mūsų Pastogės” reikalams;

5. aktyviosios ALB apylinkių valdybos išleis po vieną spe
cialią “M.P.” laidą, kurioje bus sudėtos jų apylinkės lietuvių 
gyvenimo ir veiklos žinios, pailiustruotos nuotraukomis ir

6. visi Australijos lietuviai biznieriai nors neperiodiškai 
dės į Bendruomenės organą savo firmų skelbimus, kas, be abe
jonės, padės ir jų biznio reikalams.

Krašto Valdyba ir “Mūsų Pastogės” redakcija bei admi
nistracija tiki visų lietuviškuoju nuoširdumu ir todėl mano, 
kad šis kreipimasis bus pilnutiniai suprastas ir išklausytas.

ALB Krašto Valdyba ir
"M.P.” redakcija — administracija

lis aštuntam pradžios mokyklos 
skyriui ‘Gintaras” spausdinamas 
VI. Vijeikio spaustuvėje. Jame 
gausu medžiagos apie lietuvių li
teratūrą. Lietuvos geografija — 
paruošta paties J. Plačo; apie Lie
tuvos istoriją parašęs kun. Vyt. 
Bagdanavičius; apie meną — dail. 
VI. Vij eikis, apie sportą — Edv. 
Šulaitis.

"k Knyga angliškai apie Lietu
vių tautos kančias. “Lietuvių Die
nų” leidykla apie šio mėnesio pa
baigą išleidžia knygą angliškai 
apie Lietuvių tautos kovas su na
ciais ir komunistais 1940 — 1960 
metų laikotarpyje. Knygoje duo
dama žinių taip pat iš Lietuvos 
istorijos, duodami trumpi skyre
liai apie lietuvių kalbą, lietuvius 
laisvame pasaulyje. Knyga (Lithu
ania and Lithuanians) jau Su
rinkta; belieka tik atspausti ir 
įrišti.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 

“MOŠŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATĄ ADRESU:

BOX 4558, G.P.O., 

SYDNEY, N.S.W.
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